
aannuull IIIIII,, nnrr.. 11 (( 66 )) iiaannuuaarriiee,, 22001155 -- IISSSSNN 22119977--66223366

wwwwww..rreevviissttaa--aalltteerrnnaannttee..ddee



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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LIVIU ANTONESEI

Povești filosofice cretane din A. D. 2013.Ultimele.

22.

Toată viața asta, cînd s-a întîmplat să scriu poezii,

le-am scris noaptea, tîrziu, după miezul-nopții…

Aici, le scriu odată cu răsăritul soarelui, cînd dunga

roșie abia se naște din adîncurile apei și cosașii

nu și-au început încă ariile muzicale ale zilei –

ca și cum aș regăsi un sentiment auroral,

ca și cum aș coborî în vremuri aurorale,

pe cînd se înălța primul palat de la Cnossos.

Un palat din cuvintele mele, o hologramă

a vechilor clădiri, refăcute din ruină ca prin miracol.

Fiecare zidește după darurile și puterile sale,

fiecare zidește după dorul său.

23.

Azi,m-amtrezit cunoaptea în cap casăprivesc răsăritul –

grijuliu cu liniștea vecinilor, n-am ieșit la mare, ci m-am

duspebalcon. Cufața spre soare răsare, cuochii închiși,

am simțit zarea împurpurîndu-se și discul roșu

ridicîndu-se glorios din mare, începîndu-și marșul

ritual al fiecărei zile…

De milioane și milioane de ani, de miliarde, Hellyos

în cvadriga sa cerească, cu armăsarii săi falnici, neobosiți,

iese dimineață de dimineața la plimbare.

O cale, ca oricare altă cale   de a adora

miracolul repetat de la nașterea lumii încoace –

o nuntă cosmică, o percepție magică,

o amintire din prima copilărie…

24.

Și dacă nu ai fost cretan, puțin îmi pasă, Konstantinos,

puțin îmi pasă, ba chiar deloc!

Te-am recitit aici, acum, cu jubilația primei mele lecturi

din versurile tale perfecte, glorioase și ostracizate –

poate și cu un fel de spaimă a lecturii interzise.

Să nu ne mințim, alexandrinule – undeva, în adîncul

genelornoastre, noi toți, greci și barbari, sîntem cretani –

și cu toții am înfruntat cîndva fiara din labirint,

cu toții am îngenunchiat Minotaurul și, cu mînă sigură,

i-am înfipt lancea în grumazul nemuritor.

Rotitoare e vremea, spornic curajul!

25.

Rupt, ferfeniță, am, venit aici, sfîșiat ca un prinț arab

între cele patru cămile care trăgeau, fiecare, spre alt

punct al Rozei Vînturilor – cu trupul franjuri

și sufletul de cenușă…

Am călcat pe insula mea și, ca Anteu, m-am fost trezit

din morți… Scriu în jubilație, mă voi întoarce

în întunecatul meu Nord, dar acum scriu în jubilație!

Starea vremii se aburcă glorios deasupra

stării vremilor noastre barbare și a stăriimele dinlăuntru.

O coborîre în adîncuri, unmiracol ce se petrece an de an.

26.

Ultima dimineața de dinaintea ultimei dimineți,

cea a întoarcerii acasă, sau a plecării de acasă?

Soarele în glorie, cerul alburiu, aseară

și marea era liniștită, clipocea fără vreo rămășiță
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a marii furtuni…

Melancolia plecării împletită cu jubilația

întoarcerii, cea mai cumplită stare dintre toate –

prima oară am trăit-o acum sfertul de veac, pe aeroport,

la Orly, nu-mi venea să mă întorc, dar nici

să rămîn nu-mi venea. Eram ca măgarul lui Buridan.

pînă   a decis o monedă aruncată în aer…

Doar că aici totul e de sute de ori mai intens

și decizia infinit dificilă – și nu m-aș mai

lăsa la mînă hazardului. Și mă voi reîntoarce

căluzit de farurile ascuns pasionale ale Nordului,

cu memoria răscolită de dulci și dureroase

imagini. Sfîrșitul nu s-a consumat, acum se cîntă

doar reînceperea. Și îmi cutremură carnea!

27.

Liniștea de ieri seara a mării a fost o înșelătorie –

dacă aș crede vorba veche, aș spune că aici

și marea este o mare mincinoasă!

Fierbea furioasă, lovea năpraznic țărmul,

voia să mă pedepsească pentru gestul plecării –

cu vesta pe mine, am înfruntat-o, precum eroul

insulei pe trufașa și cruda Gorgonă. Voi duce

vînătăile acasă, nu voi pleca neînsemnat!

E nedrept să părăsești locurile care nu sînt ale tale,

dar le simți acut ca fiind ale tale. Și,

undeva, în adîncuri, în gene, poate chiar sînt.

Să pleci din Creta… te simți apatrid și orfan –

în egală măsură. Te simți ca și cum ai iubi

pe cineva cu imaginea altcuiva în minte.

Totul pentru o speranță iluzorie, secretă,

nesigură, de la miază-noapte. Îți joci viața

ca la loterie, dar ce altceva ai putea face

într-o lume bătrînă, obosită, nătîngă?

28.

Să vezi Creta, să revezi Creta, s-o revezi din nou

și să mori–asta fără jocurile de cuvinte ale broscarilor.

Să mori cînd nu vei mai putea vedea munții ei

prăvăliți în apă, livezile de măslini bătrîni cît vremea,

petecele de vie presărate printre aglomerările de piatră

de toate culorile, de parcă ar fi o planetă pustie

în plin proces de terraformare…

Să mori cînd n-o să mai poți coborî drumul abrupt

din peștera nașterii lui Zeus, cînd nici peștera

din Septentrion n-o vei mai putea străbate.

Să mori cînd vei simți că ești mort și livid.

1 – 3 Septembrie 2013, Hersonissos

Răsărit pe insula Creta
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MIRCEA BRAGA

IMAGINARUL CA VEHICUL AL IDEILOR
(Gaston Bachelard despre Nietzsche)*

 

Am putea vorbi, în cazul lui Nietzsche – dincolo

de preeminenţa acordului şi a racordului poeziei cu/la

filozofie – şi de tensiunea unei “metafore obsedante”?

Gaston Bachelard consideră că un răspuns afirmativ e

posibil, drept care, în Aerul şi visele (vz. cap. Nietzsche şi

psihismul ascensional) , schiţează o poetică, adică un cod

al unui con-text (în limbajul semioticii) . E vorba, însă,

nu de un cod tehnic, riguros ştiinţific, deşi filozoful

francez reclamă în repetate rînduri ascendenţa

psihanalitică a demersului său, ci de unul aliniat mai

mult decît obiectual creaţiei. La suprafaţă, mecanica se

arată ca simplă desprindere din procesele reveriei; în

substrat, e un rapel care aduce în scenă orizontul

originilor şi, de aici, permanenţa unor linii de forţă

condiţionate prin straturi ancestrale. Prin reverie, omul

(fără a exclude omul de ştiinţă) “se întoarce spre

valorizările primitive”, “reia fără întrerupere temele

primitive, acţionează în permanenţă ca un suflet

primitiv, în pofida succeselor gîndirii elaborate şi

împotriva instrucţiei înseşi, desprinsă din experienţele

ştiinţifice” – precizează Bachelard într-o altă lucrare,

Psihanaliza focului, facilitînd tuşele unui desen intuitiv

prin care “adevărul” obiectului nu e reprodus, ci recreat.

Artisticul este, astfel, transgresat sau, dacă privim altfel

lucrurile, el nu aparţine realităţii primitive, ci colorează

mecanismul întoarcerii la originar.

Dar, în acelaşi timp, artisticul poate fi privit, se

cuvine privit şi ca un mod de a comunica într-o ordine

care să nu-şi asume o finalitate excesivă, preponderent

la nivelul formei. De aceea, insistînd mai puţin asupra

poeziilor nietzscheene şi convocînd insistent textul

“operei lirice” Aşa grăit-a Zarathustra, Gaston Bachelard

dezvoltă resorturi analitice prin care încearcă a nu

separa poetul de gînditor, eliberînd paradigma unei

“vieţi subterane”, sesizabilă în imediat doar în gesturile

cu semnificaţii la fel subterane, departe aşadar de “o

explorare visătoare” ori de o “călătorie fermecată”: “Este o

viaţă activă, numai activă, este viaţa unui îndelungat

curaj, a unei îndelungi pregătiri, simbolul unei răbdări

ofensive, tenace şi vigilente”. Dar e o viaţă în imaginar, un

imaginar dinamic, ceea ce face din Nietzsche un “poet
(subl. ns. – M.B.) al acţiunii”, deschis atît subteranelor

gîndirii, cît şi raportărilor la suprafaţă ale acesteia, în

plan sensibil, întotdeauna, însă, cu suficientă luciditate,

fiindcă el “ştie către ce merge”. Am zice, pornind de la

această aserţiune a lui Bachelard, că, dacă orizontul

gîndirii lui Nietzsche pare decis, seducţia căutării

ramifică drumurile, înscrise în acest fel pe o hartă a

cărei parcurgere eliberează complementar chiar

înţelesul mersului ca înţeles al ţintei.

Conform “principiilor psihologiei ascensionale”,

consideră şi Bachelard, poetica, de data aceasta, nu

dezvoltă un scop în sine, întrucît, la Nietzsche, ea “joacă

pentru noi tocmai acest rol de precursor: ea pregăteşte

morala nietzscheană”. Sîntem, de fapt, în faţa “travaliului

unei lumi ascensionale, a cărei realitate este energetică”,

ceea ce aduce, ca necesitate a fiinţei, orientarea morală;

de aici, larga solidaritate – sub semnul imaginaţiei ca

“forţă care dă unitate sufletului omenesc” – între fiinţa

care imaginează şi fiinţa morală. Cum textul lui

Nietzsche nu-şi ascunde configurările etice, mai notează

Bachelard, confirmînd faptul că imaginaţia cu un plus

de eficienţă este imaginaţia morală, atunci esenţa unei

psihologii a moralei s-ar traduce într-un “idealism al

forţei” prin care e întărit înţelesul că “fiinţa care urcă şi
care coboară este fiinţa prin care totul urcă şi coboară”
(subliniat de autor în text – n.n.) , în aerul dens al

realităţii trăite, unde binele şi răul, susul şi josul se află

mai limpede ca niciodată într-un stabil “raport de

cauzalitate reciprocă”, sufletul filozofului fiind acela “care
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precipită falsele valori şi le sublimează pe cele adevărate”.

Cînd o nouă lume apare, atunci această ivire aduce şi

“sinestezia fiinţei noastre care răsare”.

Declarat, deconstrucţia lui Gaston Bachelard are în

vedere ceea ce poate fi “poezia” lui Nietzsche, pe de o

parte ca structurare formală (interludii, accente

semnificante ori comprimate expresive risipite, ca

decupaje tipografice, în cîteva dintre volumele

filozofului, urmărind în fapt provocarea “afectivă” – şi

nu numai – a glosei teoretice), iar pe de altă parte ca

organizare a puterii de a comunica sensibil, ca vibraţie

amplificatoare a receptivităţii empatice a dinamicii

ideilor elaborate pe un parcurs de instituire virtuală de

realitate (cazul “evangheliei” lui Zarathustra). Nu putem

să nu vedem, însă, că – în orizontul “evenimentului

Zarathustra” – se află mişcarea ideilor ce vor urma,

extinse, nuanţate, puse în lumină uneori pe un alt

suport, în aceeaşi măsură în care “evenimentul” în cauză

creşte pe căutările şi chiar pe ezitările, inconsecvenţele

ori incertitudinile anterioare. De aici, iminenţa

deschiderii care scoate oarecum din limitare

consideraţiile lui Bachelard, dar care profilează totodată

impasul. În pofida excursului atent, subtil şi incitant,

înscrierea explicativă a conjuncţiei dintre poet şi filozof

în mecanica psihismului şi a imaginarului nu cuprinde

nici în întregime, nici în esenţă straturile şi substraturile

gîndirii lui Nietzsche, “finalitatea” modulaţiilor

textualizate ale acesteia. O precizare a filozofului

francez desface receptarea imaginilor nietzscheene în

angrenaje cu o “dublă coerenţă care animă – separat –

poezia şi gîndirea”. Să fie, deci, posibilă şi o dublă lectură

a textului lui Nietzsche, consecinţă a unei fracturi

acceptate, în urma căreia să ni se arate, de pildă,

imaginea alergînd “ca fenomen autonom deasupra

gîndirii profunde”? (subliniat de autor în text – n.n.) .

De fapt, ne aflăm în faţa unei supraordonări prin

imaginar care, în concret, decalibrează şi configurează

reducţionist tocmai omogenitatea de substanţă specifică

lui Nietzsche şi, nu mai puţin important, sparge

consistenţa fluxului intenţionalităţii, instrumentate ca

sinteză, nicidecum aluvionar. La o cercetare mai atentă,

simţim reducţia respectivă ca efect al insuficienţei

conceptelor operante, al fragilizării, prin acestea, a

accesului la ansamblul mişcării ideilor filozofului. A

lectura doar “poezia” lui Nietzsche, fie gestul oricît de

aplicat, deschide doar parţial, prin rezonanţă, drumul

către noema nietzscheeană: e un drum pe care nu-l

acoperă integral nici apelul insistent la psihism, nici

centrarea demersului preponderent pe axa

imaginarului, condiţii de suprainducere a expresiilor

“sufletului” şi a dimensiunilor “trăirii”. E un “în sine” al

jumătăţii de măsură, un reflex al limitării la un

construct imaginar susţinut în principal prin vibraţii ale

unor trăiri formalizate expresiv, cu efecte în consecinţă:
“Imaginaţia lui Nietzsche este mai instructivă decît orice

experienţă. Ea propagă un climat de altitudine

imaginară. [. . . ] Ea transformă bogăţia profunzimii în

glorie a înălţimii”. În totul, arcanele imaginarului

constrîng desfăşurările şi perspectivele pînă într-atît

încît climatul astfel instituit “este mai determinant decît

climatul real”, chiar atunci cînd imaginile fac corp

comun cu gîndirea morală (sau tocmai de aceea...) . De

fapt, în felul acesta, filozofia lui Nietzsche este pusă între

paranteze, ceea ce rămîne fiind iminenţa poeziei:
“Nietzscheismul este, după noi, un maniheism al

imaginaţiei. El este tonic şi salutar pentru că pune în

acţiune fiinţa noastră dinamică dusă de imaginile cele

mai active”. Faţă de “climatul real”, cel imaginar –

subliniază concluziv Bachelard – este un punct de

vedere superior, dar şi o predeterminare suspendată: “În

faptele prin care fiinţa umană acţionează cu adevărat,

într-un act prin care ea se angajează cu adevărat, trebuie

să putem găsi, dacă tezele noastre sînt întemeiate, dubla

perspectivă a înălţimii şi a adîncimii”. Notificarea finală

este, la rîndul ei, concludentă: “Nietzsche [. . . ] s-a

autodesemnat ca unul dintre cei mai mari filozofi ai

psihismului ascensional fie şi numai prin acest singur

mare vers: [. . . ] «Eşti adîncimea tuturor înălţimilor». Dacă

întregul demers bachelardian cade în această frază

finală, atunci vom înţelege că “filozofia” lui Nietzsche

cuprinde adîncimea gîndirii profunde din poezie, iar

“filozofia psihismului ascensional” are drept corolar

operaţional filozofia imaginarului.

Numai că acest “mare vers” aparţine poeziei Lui

Hafiz, apărută postum. Aflată printre paginile

manuscrisului părţii a II-a din Aşa grăit-a Zarathustra,

ea nu a fost inclusă de Nietzsche în volumul consacrat

acestei părţi. Exemplificarea lui Bachelard are în vedere

traducerea franceză a poemului care, în spiritul propriu

acestei limbi, propune un text cu o evidentă claritate

conceptuală, străină însă textului german. Poemul lui

Nietzsche evocă, de fapt, dimensiunea hedonistă a
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poetului persan şi este conceput ca o “întrebare a unui

băutor de apă”, întrebare menită a releva inutilitatea

susţinerii artificiale, în fals, a unei provocate beţii a

simţurilor, atunci cînd dionisiacul aparţine normalităţii

existenţiale. Ilustrăm aceasta prin ultimele patru versuri

(în traducerea lui Simion Dănilă, mult mai fidelă

originalului), primul vers fiind cel citat de Gaston

Bachelard: “Eşti hăul nalţilor munţi semeţi,/Lumina din

genuni,/Tu eşti beţie a celor beţi/– deci vin – la ce ţi-e

bun?”. Contextul, chiar limitat la acest fragment, înscrie

ideea complementarităţii adîncimii şi înălţimii într-o

altă ordine a gîndirii decît cea afirmată de Bachelard.

Cînd cunoaşterea lumii are ca primă şi necesară treaptă

cunoaşterea de sine, ascensiunea, înălţarea, retragerea

pe “piscuri înalte” (cum o practica Zarathustra) deschid

posibilitatea vederii în adîncuri, a cuprinderii, luminării

şi înţelegerii acestora, dinspre cele ale eului la cele ale

întregului existent.

Mai mult, în Incursiunile unui inactual din Amur-

gul idolilor, Nietzsche raportează natura “beţiei

simţurilor” la o supraordonare “monstruoasă” a

principalelor caracteristici ale lucrurilor, în condiţiile în

care aceste caracteristici derivă din unica,

indestructibila apartenenţă la realitate, la existenţă, la

viaţă. Şi fiindcă filozofia lui Nietzsche şi-a revendicat,

pe măsura constituirii ei, un “program” care mişcă cu

deosebire ideile, imaginarul nu se manifestă altfel decît

ca vehicul al acestora, ca interfaţă pentru pasiunea,

patima trăirii lor. De aceea, ingenioasa de-construcţie a

lui Gaston Bachelard e aplicabilă cu deosebire operei

Aşa grăit-a Zarathustra, unde utopia unei noi religii (a

pămîntului, cum va spune, mai tîrziu, Lucian Blaga) se

ridică în învelişul unei enorme metafore, dar de fapt

parte organică a unui construct nedislocabil. Izolat

valide, metaforele ascensiunii şi coborîrii, ca şi cea a

tentaţiei “înălţimilor” sînt, în esenţa lor, doar atribute

ale superioarei “meniri” ghidate de complexul

existenţial concentrat în amor fati, concept de neînţeles

în toată amploarea sa fără suportul întregii planşe a

ideilor nietzscheene.

* Fragment din volumul Ecce Nietzsche. Exerciţiu de

lectură hermeneutică, în pregătire.
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ANA BLANDIANA
Misiune imposibilă

Nici o clipă – atunci când am primit, cu destulă

dificultate, aprobarea să cobor din nou – nu mi-am

închipuit că, în următoarea misiune, ar putea să mi se

întâmple ceva care să mă surprindă. Mai fusesem de

nenumărate ori și nu mi se părea că lumea, la care îmi

făcea plăcere să mă întorc mereu, poate să ascundă un

secret pe care eu să nu-l fi știut dinainte. De altfel,

primisem greu aprobarea, tocmai pentru că se considera că

dusesem la capăt suficiente misiuni, că nu mai am nimic

de învățat sau de îndeplinit, că am depășit de mult nivelul

acestor elementare, chiar dacă emoționante, corvezi. Doar

că, spre deosebire de ceilalți, eu nu le consideram corvezi și

nu-mi doream nici o schimbare, mai mult, ideea că aș

putea ajunge să pedepsesc în loc să apăr mă înspăimânta.

Nu voiam să fiu promovat, să devin important, să fiu

așteptat cu spaimă, să mi se confere aureola de

exterminator. Dimpotrivă, acum, ca și altă dată, am insistat

să mi se îngăduie să fiu văzut, iar înfățișarea mea să fie

obișnuită, prin nimic deosebită de a celor pe care va trebui

să-i cunosc. Mi s-a permis totul cu un fel de zâmbet

nelipsit de compasiune, dar în aceeași măsură amuzat, care

mi-a dat o senzație de neliniște. Am păstrat acea neliniște

mult timp după ce ajunsesem într-un autobuz aglomerat,

legănându-se prin gropile asfaltului ca pe o mare în

furtună.

Era șase dimineața, ora aceea tulbure, când nici

întunericul, nici somnul nu s-au retras încă de tot, iar

oamenii se mișcă unii pe lângă alții străini, fără să se

privească, atenți fiecare doar la el însuși. Păreau că

încearcă să iasă cu greu din propria magmă, ca și cum ar fi

fost vorba de o naștere, ca și cum în fiecare dimineață ar fi

trebuit să facă efortul de a se reinventa. Nu avea nimeni

timp de mine, ceea ce era un noroc: oricât de cunoscut

mi-ar fi fost totul, aveam nevoie de un mic răgaz pentru a

mă reobișnui, pentru a trece dintr-o stare de agregare într-

alta.

Mai ales că neliniștea din care pornisem nu numai că

nu înceta, ci părea să se amplifice, cu atât mai sâcâitoare

cu cât era mai fără motiv. O dată chiar am întors capul cu

sentimentul că mă privește cineva din spate, dar n-am

reușit – în aglomerația de paltoane și căciuli întrerupte de

mâini agățate de bare de susținere – să descopăr ceva.

Autobuzul trecea prin nesfârșite cartiere de blocuri

scorojite, cu balcoanele închise de geamlâcuri de diverse

forme și mărimi. Improvizații disperate să apere de frig și

de zgomot. Începeam să-mi aduc aminte într-un mod

omenesc, concret – atât de deosebit de atotcunoașterea

obișnuită – toată această atmosferă mizerabilă și

sfâșietoare pentru care mă întorsesem, de fapt, pe care

simțeam nevoia să o protejez, de care mă simțeam

responsabil și pe care nu mă simțeam în stare să o judec și

s-o pedepsesc.

În fostele balcoane, devenite verande, se îngrămădeau

dulapuri cu sticle goale, borcane cu murături, foste ghivece

de flori, cratițe cu mâncare puse la rece, unelete ruginite,

mașinării stricate, obiecte scoase din uz, dar nearuncate

însă. Prin sticla geamlâcurilor murdară de ninsorile și

ploile iernii aproape trecute, toate acestea se vedeau

năclăite de praful devenit lipicios din cauza umezelii.

Totul era urât, atât de urât, încât nu mai reușea să

trezească mila, deși ar fi meritat-o. Și totuși, în timp ce-mi

lăsam privirea să le măture în trecerea autobuzului, nu

puteam să mă împiedic să mă întreb dacă pentru asta mă

întorsesem, pentru această urâțenie în interiorul căreia se

ascundeau niște ființe – în marea lor majoritate – la fel de

jalnice. Și, oricât ar părea de absurd, nu puteam să nu

recunosc că răspunsul era afirmativ, în pofida ușoarei

repulsii pe care toate acestea o trezeau în mine, o dată cu o

violentă remușcare și cu un val de căldură. Era o senzație

fizică pe care n-aș fi în stare nici măcar s-o descriu și cu

atât mai puțin să o încerc în altă parte, dar a cărei amintire

din alte dăți a fost unul dintre motivele nemărturisite ale

întoarcerii.

Am întors capul din nou. Convins că voi descoperi o

privire pe care o simțeam, mai mult decât în ceafă, la
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nivelul umerilor, iritant, neliniștitor. Ieșind din zona

cartierelor de blocuri, aglomerația din autobuz scăzuse, nu

mai erau ocupate decât scaunele, dar nici unul dintre

ocupanții lor nu se uita la mine, majoritatea priveau pe

geam casele de periferie, cu acoperișurile din carton

asfaltat și cu spaliere cu viță de vie.

Mai erau o stație sau două până la capăt, iar capătul

era intrarea în conglomeratul de clinici, ocupând câteva

hectare, unde se înălțau clădiri masive și impenetrabile, cu

etaje întregi de săli de operații, laboratoare, aparate de

investigații și tratament, spălătorii, farmacii, bucătării,

cabinete și, mai ales, nenumărate saloare cu paturi în care

ființe încă vii sperau să poată fi oprite din drumul pe care

au pornit.

Mi-am amintit prima coborâre – când nu descoperi-

sem încă savanta plăcere de a renunța la orice putere

superioară – și mila care mă cuprinsese zburând printre

clădirile, pentru ochii mei transparente, unde mii și mii de

oameni sufereau și îi vedeam și îi auzeam în aceeași clipă

pe toți. Și, printr-un reflex, m-am surprins întrebându-mă

câți dintre cei ce rămăseseră în autobuz erau bolnavi, și

am întors încă o dată capul.

Atunci am văzut-o și am văzut că mă privește într-un

fel devorator, mai precis, fără să vreau, privirea mi-a căzut

în golurile negre ale ochilor ei și nu a mai știut să iasă la

suprafață, și am uitat chiar de ce întorsesem capul și ce

voisem să văd. Ba chiar m-am întors cu tot corpul pe

scaun, ca să nu trebuiască să țin gâtul întors în acea poziție

dureroasă la care mă obliga privitul. De fapt nu vedeam

nimic, pur și simplu căzusem ca într-o gură de canal în

ochii aceia deschiși larg, cu un fel de spaimă flamândă, ca

și cum le-ar fi fost teamă că nu vor putea vedea pe măsura

foamei lor. Nu mi se mai întâmplase niciodată ceva

asemănător, iar faptul că neliniștea cu care venisem se

întrerupsese o clipă ca pentru a-și semnaliza cauza, iar

apoi se intensificase enervant, m-a făcut să mă ridic de pe

scaun și să mă îndrept spre ieșire, simțindu-i aproape fizic

privirea între omoplați.

De fapt autobuzul ajunsese la capăt, toată lumera co-

bora și se îndrepta grăbită spre poarta monumentală a

spitalelor. A coborât și ea, alergând aproape ca să mă

ajungă din urmă, mai ales că primul meu reflex a fost să

grăbesc pasul pentru a mă îndepărta, dar apoi curiozitatea

poate, sau cine știe ce ordin obscur, m-a făcut să pășesc

mai rar, să o las să mă ajungă și în cele din urmă să mă

opresc, chiar, pentru a o aștepta.

Am privit-o apropiindu-se grăbită într-un fel

nedemn, subaltern, dar în același timp oarecum

copilăresc, ca și cum umilința ei ar fi fost o chestiune de

diferență de vârstă. Nu știu câți ani credea ea că am eu,

dar mie îmi era greu să spun câți ani putea să aibă ea.

Între 15 și 40, în orice caz, sau nu, între 15 și 30. Sau

mai puțin? Cu cât se apropia părea mai tânără. În orice

caz mai fără apărare. Destul de scundă, pentru că era

subțire, părea mai înaltă decât era, dar o anumită

stânjeneală sau timiditate o împiedica să fie grațioasă și

o făcea să înainteze poticnit, ca și cum ar fi avut de

ascuns un handicap. Văzând că m-am oprit, a încetinit

pasul speriată și a avut chiar pentru o clipă o mișcare

de sens contrar, dar și-a revenit și a continuat să

înainteze tot mai încet și mai nesigur, cu privirea

agățată de privirea mea ca de un punct de sprijin, încât

aveam senzația că dacă aș fi închis brusc ochii și-ar fi

pierdut echilibrul și s-ar fi prăbușit.

Când a ajuns lângă mine era atât de pierdută că mă

așteptam să izbucnească din clipă în clipă în plâns, ceea

ce, evident, nu ar fi făcut decât să complice și mai mult

situația.

– Vreți să-mi spuneți ceva? am încercat s-o ajut. Pot să

vă fiu cumva de folos?

Dar, fără să răspundă, fata continua să mă privească, în

timp ce ochii i se umpluseră de lacrimi care se

rostogoleau pe obraji, oprinduse în fularul înfășurat în

jurul gâtului.

– S-a întâmplat ceva? am mai întrebat, mai mult ca să

spun ceva și simțindu-mă cu atât mai ridicol cu cât nu

numai că nu fusesem instruit cum să mă port într-o

asemenea situație, dar nici măcar nu bănuisem că ar

putea să existe.

– Cum vă cheamă? a reușit ea să rostească, ca și cum

întrebarea ar fi fost un răspuns sau în orice caz o

formulare a impasului în care se găsea.

La asta chiar nu mă gândisem, încât am răspuns, nu

fără umor:

– Anghel. Dar de ce vrei să știi cum mă cheamă?

– Ca să vă mai pot căuta, a răspuns ea dezarmant, cu o

asemenea simplitate încât n-am mai îndrăznit să întreb:

„Pentru ce să mă cauți?“, așa cum îmi stătea pe limbă.

În schimb am întrebat-o:

– Lucrezi aici? arătând cu mâna oarecum nesigur spre

clinicile din jur.

– Da, a răspuns ea, luminându-se deodată, recunoscă-
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toare. Sunt infirmieră la Institutul Oncologic – și părea

deodată fericită, ca și cum mi-ar fi împărtășit o veste

deosebit de bună.

– A, la Pavilionul canceroșilor, am răspuns zâmbind și

eu, curios să văd dacă reacționează cumva.

Dar, fără să fi înțeles, a simțit zâmbetul ca pe o iro-

nie și s-a stins brusc, cum se stinge lumina unei veioze

lăsând la vedere doar abajurul vechi, plin de praf. De

fapt chiar asta era impresia pe care o lăsa: că este

acoperită de un praf fin care îi estompează culorile.

– Dumneavoastră lucrați tot aici?, a întrebat, adăugând

oarecum temătoare: Sunteți doctor?

– Nu. Sunt vizitator.

– Da? s-a bucurat. Și pe cine vizitați?

– Pe cei care suferă, am răspuns scurt, ca să evit

continuarea.

– Speram să-mi spuneți, poate îi cunosc și eu...

– Trebuie să plec, i-am spus. Iar dumneata o să întârzii.

La revedere.

Și am pornit-o grăbit, la întâmplare, spre una dintre

clinici.

– La revedere, mi-a răspuns ea bucuroasă, fără să înțeleg

de ce, gâfâind și alergând pe lângă mine. Când ne mai

vedem?

– De ce să ne mai vedem? am întrebat fără să mă opresc.

Dar ea se oprise. I-am auzit vocea rămasă în urmă,

pierdută.

– Pentru că... pentru că... eu...

Am întors capul și am văzut-o, aproape paralizată,

cu lacrimile curgându-i fără să se spargă, ca niște măr-

gele transparente pe obraz. Și, tocmai pentru că mi-a

fost milă, am grăbit pasul simțindu-mă aproape amenințat.

Refuzasem înainte de a coborî să prevăd ceea ce mi

se va întâmpla, pentru că mi se părea mai emoționant să

descopăr, asemenea celorlalți, întâmplările pe măsură ce

se produceau, acest refuz făcea parte chiar din strategia

mea de integrare, de construire a unei oricât de iluzorii

egalități. Dar nu mă gândisem că ar putea apărea situații

în care să nu știu ce să fac. Faptul că nu mă gândisem eu

nu excludea, însă, posibilitatea s-o fi făcut altcineva.

Altcineva cu majusculă și cu dorința de a-mi mai

verifica o dată încăpățânata aplecare spre oameni,

refuzul de a urca treptele de pe care pot fi nu numai

ajutați, ci și pedepsiți. Dar, dacă despre asta este vorba,

rezultatul verificării este cunoscut dinainte, iar această

ființă, cu lacrimile ei rotunde și culorile estompate de

praful banalității, nu era decât un element inconștient,

chiar dacă suferitor, al unei povești scrise în întregime și

cu sfârșitul cunoscut.

Am intrat în clădire încercând să uit întâmplarea și

mi-am petrecut toată ziua trecând într-o formă sau alta,

văzut, nevăzut, de la pat la pat. Nu atât durerile

încercam să le alin, cât spaimele. Nu era prima oară

când observam că spaima de durere este mult mai greu

de suportat decât durerea, după cum moartea ar fi

aproape fără importanță dacă nu ar exista spaima de

moarte. Am rămas mai mult lângă patul unei ființe

aproape transparente, cu părul argintiu răsfirat pe

pernă dând o vagă idee despre vârsta pe care

imaterialitatea trupului nu reușea să o indice. Ținea

ochii închiși, cu trăsăturile chipului desenate – ca într-o

lucrare de grafică – direct pe pernă și numai buzele se

mișcau încet, aproape fără sunet, repetând „Doamne,

pune capăt, Doamne, pune capăt“ fără urmă de spaimă,

cu o dorință atât de arzătoare, încât faptul că nu era

ascultată mi se părea de o inutilă cruzime. Ei nu-i era

frică de moarte, dar trebuia să îi fiu alături ca să nu își

piardă speranța că moartea e aproape și va veni. Ceilalți

însă, cei mai mulți, aveau nevoie de mine ca să accepte

ideea. Ei nici nu știau că au nevoie de asta, dimpotrivă,

îmi implorau prezența și mă conjurau să o îndepărtez,

să-i apăr de ea. Mintea lor nu reușea să realizeze ceea ce

trupul lor înțelesese: că ea era acolo și nu le rămânea

decât să se împace cu prezența ei definitivă.

Spre seară, obosisem. Era unul dintre privilegiile pe

care le implorasem înainte de plecare, nici eu nu știam

prea bine de ce, dar simțeam că, fără să obosesc

asemenea lor, nu am cum să-i înțeleg și să-i ajut.

Evident, aș fi putut să continuu la infinit, după cum

nimic nu mă obligase să merg cu autobuzul și totul ar fi

fost, probabil, mai simplu, n-aș fi întâlnit nici fata

ciudată, de care mi-am adus aminte doar cu câteva

minute înainte de a o descoperi, așteptând așezată ca un

copil pe treptele clinicii.

– Nu mai speram să veniți, a sărit ea în picioare fericită

că mă vede și, cu un mic reproș, ca și cum am fi avut o

întâlnire la care aș fi întârziat.

– Ce faci aici? Am întrebat eu în același timp, cu un

reproș de sens contrar și acceptând ca pe ceva firesc

faptul că eu îi spuneam tu, în timp ve ea îmi spunea

dumneavoastră.

– Vă așteptam, îmi răspunse uluită de întrebare.
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N-am mai îndrăznit să întreb „de ce?“ și m-am oprit

fără să știu cum ar trebui să continuu. Dar a continuat

ea.

– V-aș fi așteptat până dimineață, oricât, i-am dat

telefon unei vecine să-i spună mamei că dorm la o

prietenă, ca să nu fie nelinștită, și am rugat-o pe vecină

să-i încălzească mâncarea, că mama e bolnavă. Nu-i

foarte departe, stăm pe Colentina la bloc, dacă știam că

o să stați așa mult, puteam să mă reped să-i dau să

mănânce și să mă întorc, dar nu aveam de unde să știu

și nici nu puteam să risc să vă pierd.

Vorbea repede-repede ca în transă, ca și cum ar fi

avut febră.

– De fapt nu știam nici măcar pe unde o să ieșiți, dar

am simțit că aici trebuie să aștept, știam eu că o să

veniți până la urmă. Știam de azi-dimineață că nu o să

ne mai despărțim.

O ascultam prostit, nehotărându-mă dacă să-mi fie

milă sau frică de ea. Încercase chiar să mă prindă de

mână, dar făcusem aproape reflex un pas în lături și se

retrăsese ca un cățel lovit, disproporționat de umilită,

tăcută brusc, cu vorba oprită la jumătatea unei silabe.

– Domnișoară, i-am spus, neștiind ce să mai adaug. Mi-

e teamă că e o neînțelegere... Nu sunt ceea ce crezi

dumneata.

Dar mi s-a aruncat în față atât de nestăpânită, încât

n-am mai îndrăznit să-mi continui mișcarea.

– Nu poți să mă părăsești pur și simplu, fără să mă

asculți, fără să știi. Și s-a oprit ca și cum nu și-ar fi

amintit ce ar fi trebuit să știu. Nu poți să te faci că nu

mă cunoști.. . că nu exist.. .

Din holul clinicii câțiva curioși ne priveau prin ușa

de sticlă, și alții care ar fi vrut să intre se opriseră la

baza scărilor unde se petrecea totul ca pe o scenă. O

clipă mi-a trecut prin minte să mă fac nevăzut, să

dispar pur și simplu, lăsând-o singură pradă curioșilor.

Dar ar fi fost nu numai o formă de lașitate, ci și o

infirmare a tot ce încercasem să susțin. Și, în plus, nu

puteam să exclud cu totul posibilitatea că cineva acolo

sus se distrează urmărind felul în care interpretez

scenariul pe care l-a scris.

Am întins, deci, cât am putut mai firesc, mâna spre

ea apucându-i brațul.

– Să plecăm de aici, i-am spus, cât am putut de blând.

Să găsim un loc unde să stăm de vorbă.

Luată prin surprindere, am avut senzația că pentru o

clipă și-a pierdut echilibrul și va cădea, apoi însă s-a

lăsat dusă de mână ca un copil, mută deodată, nici

bucuroasă, nici mirată, doar supusă, ușurată că se poate

supune.

Cofetăria în care am intrat era un fel de baracă de

sticlă așezată direct pe pământ, în praful înghețat de la

capătul liniei de troleibuz. Trei sau patru mese de metal

și sticlă, în orice caz reci, în fața unui galantar cu

prăjituri având consistența și culorile unor bucăți de

săpun: alb, roz, vernil.

Ne-am așezat la una din mese față în față, ea cu ochii

în pământ, în sfârșit tăcută, eu privind-o pentru prima

oară cu atenție și curiozitate.

Mi-era în continuare greu să spun ce vârstă are, du-

pă cum mi-era greu să spun dacă e blondă sau șatenă.

Avea un păr lipsit de lumină, de o culoare bej murdar,

în care – m-am trezit gândindu-mă – nu s-ar deosebi

firele albe. Era micuță și ștearsă, ștearsă, acesta era

cuvântul, dar luat la propriu, ca și cum ar fi fost totul

desenat în culori mai vii, mai apăsat, și apoi șters cu o

cârpă care a lăsat în urmă doar aproximații de linii și

culori. Și totuși avea ceva emoționant, care mă

împiedicase s-o părăsesac pe scările clinicii și mă

împiedica s-o sperii făcându-mă pur și simplu nevăzut.

Poate privirea care nu încerca să se apere sau să

disimuleze. Mă privea fără să obosească, cu coatele

sprijinite de masă, în timp ce își ținea obrazul în palme,

ca și când ar fi vrut să mi-l ofere fără condiții.

Tăceam amândoi: eu pentru că nu știam ce să spun,

ea pentru că, în mod evident, nu simțea nevoia să

vorbească. Mă privea liniștită, cu un fel de adorație

suficientă sieși pe care m-am surprins invidiind-o. Și nu

m-am putut împiedica să mă gândesc că eu n-o să pot

niciodată privi pe cineva în felul acesta.

– Vă ascult – i-am spus, cu un respect de care m-am

mirat singur.

– Nu, te rog, e mai bine să nu vorbim – m-a întrerupt

grăbită și punându-mi cu neașteptată familiaritate un

deget pe buze. Orice mi-ai spune n-o să mă poți face să

nu te iubesc și orice ți-aș spune n-o să poată exprima

ceea ce simt pentru tine.

N-am putut să nu observ că raporturile – cel puțin

gramaticale – dintre noi se schimbaseră. Acum eu

folosisem persoana a doua la plural, și ea îmi spunea tu.

Iar această răsturnare nu era decât expresia deosebirii

noastre de definiție: în timp ce ea era, în mod evident,
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autentică, sinceră, limpede, fără taine, eu mă aflam într-

o poziție stânjenitor de falsă, incapabil să spun adevărul

nu pentru că aș fi vrut să mint, ci pentru că el era de

necrezut. Superioritatea ei venea din autenticitatea ei,

în timp ce misterul meu se degrada într-o confuzie care

mă împiedica să reacționez firesc.

– Totuși, dacă m-ai cunoaște, ți-ai da singură seama că

e vorba de o neînțelegere... de o confuzie, că eu nu sunt

de aici.. . că nu sunt cineva de care să poți să te

îndrăgostești.. . Dacă aș putea să-ți explic.. .

– Ce să-mi explici? Că ești străin? Că ești însurat? Că

iubești altă femeie? Că nu mă iubești pe mine? Și ce-i cu

asta? Important pentru mine este că eu te iubesc și nu-

ți cer nimic, nu vreau decât să mă lași în preajma ta.

– Dar nu despre asta este vorba, am încercat să o între-

rup, deși îmi dădeam seama că sună fals, că n-o să-i pot

niciodată explica despre ce este vorba și, chiar dacă aș

avea forța și cruzimea s-o fac, ea n-ar avea cum să înțeleagă.

De altfel, nu părea să mă asculte. Îmi luase mâinile

de pe masă și se juca cu ele, ca un copil fermecat de

niște jucării noi, le mângâia ca pe niște ființe mai de

înțeles decât stăpânul lor. Nu știam ce să fac, mă

simțeam neputincios și ridicol, și în același timp îmi

dădeam seama că între mila pe care o simțeam pentru

ea și dragostea ei, care o locuia în întregime, devorând-

o ca o boală sau ca o lumină prea intensă, este o

deosebire de substanță pe care n-o să mi-o pot

reprezenta niciodată cu totul. Tot ce reușeam să înțeleg

era că intensitatea de care era capabilă mi-o făcea

superioară, că nu eu, cel descins condescendent în

această lume, aveam s-o învăț ceva, ci ea, infirmiera de

pe Colentina, era cea de la care aș fi avut de învățat și

chiar simțeam că – dacă nu voiam să fi venit degeaba –

trebuie să învăț

– Nu-i așa c-o să mă îngădui lângă tine? murmura ea cu

ochii deschiși larg, pierduți în ochii mei într-un fel

ciudat, ca și cum ar fi vrut în același timp să vadă cât

mai mult, să nu uite nimic. Vorbea încet, fără să

accentueze cuvintele, fără să le dea relief, conștientă de

pleonasmul rostirii, care nu făcea decât să repete

simplificator ceea ce privirea spusese mult mai complet.

– Nu-i așa că n-o să mă alungi, că n-o să te ascunzi de

mine, că mă lași să te aștept pe scări și să plecăm

împreună? Că o să-mi dai voie să le spun colegelor să

ne privească din camera de gardă?

Întreba fără să aștepte răspuns, deși nu erau întrebări

retorice. Pur și simplu lăsa să se reverse un prea plin

care se scurgea lin, indiferent la ce atinge în trecere. Aș

fi vrut să-i spun și eu ceva, ceva care să n-o sperie, ci –

dimpotrivă – să se adauge evidentei ei fericiri. Dar, pe

de o parte, nu știam ce să spun, iar pe de alta, orice aș fi

spus era mai puțin decât tăcerea pe care, în mod

evident, ea o interpreta ca pe o acceptare. Era suficient

deci să tac și să mă las încet-încet luminat de razele care

păreau să izvorască aproape fizic din ființa ei.

– Doamne, râdea ea încetișor. Cât de fericită o să fie

mama când va afla că te-am găsit. Că m-am îndrăgostit.

Mi-ar plăcea să te cunoască sau cel puțin să te vadă o

dată, nu mai mult.

– Ora închiderii, vă rog – s-a auzit din spatele tejghelei

cu prăjituri ornate cu frișcă artificială o voce aproape

cântătoare, binevoitoare, exprimând opusul cuvintelor

pe care le rostea. Ne ascultase probabil și încerca să ne

protejeze, așa cum sunt protejați de obicei îndrăgostiții.

– Trebuie să mergem, i-am spus fetei, ridicându-mă

prevenitor, cu grija de a nu brusca ceva și ținându-i

paltonașul sărac peste care și-a înfășurat grăbită în jurul

gâtului șalul fără culoare. Tăcuse brusc, ca trezită din

somn, și se lăsa condusă spre ieșire fără să se

împotrivească, dar și fără să aibă aerul că realizează ce

face. Părea deodată stinsă, aproape tristă, și aș fi dat

orice să o văd din nou radiind, să o pot invidia din nou.

Mi-a trecut prin minte să mă dezvălui brusc, să-i ofer în

dar taina care ne despărțea, să întind deodată brațele,

uimind-o. Nu puteam ști, însă, dacă spaima nu ar fi fost

mai mare decât uimirea.

Afară se întunecase și se lăsase un frig subțire,

ascuțit. În stația de la capătul liniei de înghesuiau patru

sau cinci autobuze dintre care unul plin pe jumătate de

călători așteptând plecarea. Șoferul lipsea, însă, și

oamenii, ca și vehiculul, luminat slab de câteva becuri

murdare, păreau suspendați în timp.

– Acesta este autobuzul meu, spuse ea. Ne vedem

mâine. Și ochii ei, deși obosiți, nu conțineau nici o

umbră de îndoială. Era evident că pentru ea totul fusese

hotărât de mult.

– Mâine când? am vrut să întreb, dar ar fi fost prea

mult. Nici nu știam ce înseamnă mâine. Am dat doar

din cap, fără să am sentimentul că mint, cuprins doar

de o fierbinte nevoie de a-i face bine, de a o ajuta, de a o

încuraja într-un fel. Am ridicat, chiar, puțin mâna, să o

mângâi pe obraz, dar gestul mi s-a părut prea lung și
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i-am netezit doar umărul paltonașului. Recunoștința

care a țâșnit din ochii ei – de fapt, nu numai din ochi,

din piele, din freamătul nărilor, din tremurul buzelor –

a fost atât de mare, încât a părut deodată să lumineze în

întunericul murdar. A făcut un pas spre mine, s-a

ridicat pe vârfuri și, prinzându-mi reverele cu niște

mâini mici, aproape de copil, și-a lipit pentru o clipă

fața de paltonul meu, apoi, parcă eliberată de propriul ei

curaj, a sărit în autobuzul care se punea în mișcare.

Am rămas în stație privind autobuzul care se

îndepărta încet legănându-se prin gropile străzii.

Geamul lui din spate o încadra ca un ecran de pe care ea

îmi făcea frenetic cu mâna, în timp ce se micșora

treptat. I-am făcut și eu cu mâna până când am mai

reușit să o văd, apoi mi-am lăsat brațele obosite să

atârne și o clipă lungă am stat așa, singur, în piațeta cu

autobuze stinse în lumina tulbure a tuburilor de neon.

O clipă am încercat să-mi imaginez ce impresie putea să

facă scena în centrul căreia mă găseam, văzută de sus,

dar imediat gândul s-a șters, alungat de o descoperire

care m-a curentat: nici nu știam cum o cheamă.

Nu-mi dăduse prin minte să o întreb. Dar nu fap-

tul că nu știam mă tulbura, ci faptul că nu mă gândisem

să o întreb, și, mai ales, faptul că – rememorând totul –

ea ar putea descoperi lipsa mea de interes și ar suferi. Și

deodatră m-a cuprins o enormă, sfâșietoare compasiune

pentru tot acest univers din care făcea parte ființa

îndrăgostită pe care nu știam dacă o să o mai văd

vreodată pentru că nu știam nici dacă voi avea curajul

să-mi asum nonsensul căutării ei, nici dacă voi avea

puterea să o las singură în cursă. Tot ce știam era că

există cineva care știe mult mai bine decât noi și ce voi

face eu, și ce va face ea, și tot ce se va întâmpla în

continuare.

Mi-am dat seama că începusem să plâng numai după

ce mi-am simțit obrazul ud și lacrimile curgând la

început lin, fără zgomot. Am vrut să mă mir mai întâi,

era pentru prima oară când mi se întâmpla, dar înainte

de-a avea timpul s-o fac, plânsul mi s-a transformat în

hohote nestăpânite, care păreau că vor să mă rupă în

bucăți, opunându-mă astfel nesfârșitei nedreptăți din

care eram doar o neglijabilă parte. Plângeam cu fruntea

lipită de stâlpul rece al luminii de neon, simțind cum

mă dizolv în descărcarea nervoasă, care era în același

timp cea mai convingătoare dovadă a întoarcerii mele. –

„Consumul exagerat de alcool dăunează grav

sănătății“, am auzit dintr-un autobuz, care se punea gol

în mișcare, vocea bășcălioasă a șoferului.

Dar eu continuam să hohotesc pradă unui indigest

amestec de revoltă și milă, fără sfărșit și fără alegere,

pentru cei care mă priveau de acolo de sus, pentru

șoferul care mă credea beat, pentru fata care îi povestea

mamei ei iubirea, pentru bolnavii care își chemau

moartea și pentru cei care încercau încă să se ascundă

de ea, pentru câinii vagabonzi care dormeau acum

încolăciți peste noroiul înghețat de pe marginea

trotuarului și pentru mine, cel coborât cu încăpățânare

să alin ceva ce se dovedea mereu de nealinat.

Continuam să plâng și, în timp ce se făcea din ce în ce

mai frig, simțeam cum mă ustură marginile dureroase

ale omoplaților de unde îmi smulsesem însemnele

puterii. Aripile la care renunțasem mă dureau cum îi

dor pe ciungi picioarele pe care nu le mai au.
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AUREL ION BRUMARU

ONTOPOIEZA. FORMA FILOSOFICĂ (I)*

Advocatus interrogationis bibliotecae

Zici: ,,Gândul gândește despre sine: Cine sunt eu ?

Cel căruia-i aparține gândul sau gândul gândit ? Căci

două ființe, cel puțin, locuiesc gânduri diferite raporta-

te la realități iterative. Unde sunt eu în succesiunea ho-

lografică a devenirii propriilor mele gânduri ?,, Și, fireș-

te, vei ajunge apoi la devastatoarea interogație, la între-

bările acelea suprapuse vavilonic: ,,Diferind de tot,

gândul diferă de gând, dar gândește gândul gândind că

gândul gândit e el însuși gând ce poate gândi sau ar fi

putut gândi gânduri.,, Și tot așa. (Îmi amintesc acum în

această ordine că Eugen Ionesco, în Testamentul său,

răvășitor, din 1994, spunea următoarele: ,,câteodată nu

gândesc că mă gândesc, nu gândesc că mă rog...,,)

Dar cine ar întreba oare în chipul acesta dacă nu

tocmai ființa gândului singur, gând abia răsărit din

supa cosmică primordială, ca să lăsăm să vorbească aci

metafora-i grea, respingătoare a cosmologiilor ? Așa va

fi gândit ea în clipa primă, în secunda aceea dramatică

– era singură, oarbă, poate speriată. Ființă stingheră,

fără de orientare, ființa adică fără de privilegiul

sensului, al formei. Ființa fără de tu, fără de chemarea

către celălalt, însă totuși în căutare; un eu adică ce nu a

prins deocamdată, prin ivirea unui tu, întregul, forma;

ce nu a simțit, cu alte cuvinte, chemarea, voința tuității.

Un tu încă ascuns, precum nimicul în ascundere: în

același timp ascunsul însuși, totuși, ivindu-l. Precum,

iată, în gândirea de după Vede din Scrisoarea lui

M.Eminescu: ,, La-nceput, pe când ființă nu era, nici

neființă/Pe când totul era lipsă de viață și voință,/Când

nu s-ascundea nimica, deși tot era ascuns.../Când

pătruns de sine însuși odihnea cel nepătruns.,,

O dialectică mirabilă (în ambiguitatea ei) a

ascunderii/neascunderii în întrebarea despre ființă -

mai degrabă a suprapunerii adevărului cu ființa, ca în

cunoscuta vorbă christică - produce, cum se știe,

gânditorul secolului 20, germanul Martin Heidegger. A

fi adevărat este a fi dezvăluitor, adică aletheic, afirmă

într-una din aproximările sale, tedescul: a fi adevărat

înseamnă a face ceva să se vadă, a indica, a devoala

ascunsul; a-l face să se vadă în/cu ascunderea-

neascunderea lui. Comentând provocarea lui Jean

Beaufret (în urma căreia apare Scrisoare despre
umanism) , Gabriel Liiceanu, un comentator cu

expertiză în opera Heidegger, conchide că ființa e

ascunsă în umbra pe care ea o așează în urma-i; locul

ei nu e în bătaia privirii, din contra, o evită, i se

sustrage; ar fi deja o prezență ascunsă. Jean Beaufret își

încheie astfel interpretarea: odată cu ființa ce se retrage

în chiar clipa deschiderii ei, odată cu ea, e nimicul acela

care ne vizitează.

Chestiunea tuității a putut să apară mai întâi în

psihologie, pentru psihanaliză va fi fost chiar o ispitire.

Eseistul francez Tzvetan Todorov, un teoretician al

scriiturii, într-un studiu consacrat fantasticului

descoperă temele tu-ului în Louis Lambert, romanul

lui Balzac (o investigare totuși, aprobă el, a temelor eu-

lui) . Tu-ul, adică celălaltul, ar fi câștigarea sexului opus,

împlinirea, niciodată atinsă, a tendinței de a poseda, de

a penetra, când libidoul o cere, genitalitatea

înfricoșătoare a femeii: o aspirație obsesivă

(,,așteptarea supremei bucurii,,) , căzută însă numai în

problematizarea, stearpă, a introvertitului, a

onanistului cast (,,castitatea lui trupească,,, zice

eseistul), melancolic și neajutorat. Tzvetan Todorov

scrie: ,,Am putea porni de la această incompatibilitate

pentru a stabili diferența dintre cele două rețele

tematice: cea dintâi ne este deja cunoscută sub

denumirea de temele eului; cea de-a doua, din al cărei

inventar am identificat, deocamdată sexualitatea (s.n.) ,

va fi desemnată prin temele tuului, ,. Tu-ul, celălaltul,

ia repede în această ordine chiar înfățișare diabolică
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(nu zicea, oare, și Sartre că ,,infernul e celălalt,, ?) , în

Călugărul lui Lewis (operă analizată la rându-i de

Todorov), o Mathilde, seducătoarea, fiind identificată

aci unui duh luciferic, diavolului viclean și ademenitor.

O metafizică a tuității (recunoscută astăzi și de Fizică,

bosonul Higs, de exemplu, particula lui Dumnezeu,

vizualizată la ERN în 2012, era, iată, alcătuită, de fapt,

din două particule), ca împlinire în formă a ființei

pustii, desperecheate, a întemeiat gânditorul hassidic

Martin Buber (traducătorul său – al mirobolantului

eseu Ich und Du - în românește, Ștefan Aug. Doinaș

scrie despre acesta, comprehensiv, următoarele: ,,După

Buber, relația este un eveniment ontologic, întrucât

spațiul ei este locul de manifestare a Spiritului.

/.. ./Relația prin excelență este aceea pe care limbajul o

exprimă prin perechea verbală Eu-Tu, adică o relație

între persoane. Posibilitatea acestei relații stă în

postularea unui apriori: orice om posedă, înaintea

oricărei experiențe sociale, un partener, care este Tu-ul

său înnăscut/.. ./. În sensul acesta, cuvântul fundamental

Eu-Tu este anterior termenilor săi./.. ./ Răspunsul pe

care omul îl dă Tu-ului său constituie fenomenul prin

excelență spiritual, pecetea ființei umane. Spiritul nu

rezidă, însă, în nici unul din cei doi termeni: el nu se

află nici în Eu, nici în Tu, ci între ei. Ceea ce înseamnă

că ontologia buberiană a relației interpersonale este, de

fapt /cum a caracterizat-o , de pildă, Emm.Levinas,

n.n./, o ,,ontologie a intervalului,,: das Zwischen /Între-

ul, n.n./ este locul geometric al spiritului ca ființă,,) . Să

adaug aici că acest alt important gânditor rabinic,

Emm.Levinas (vezi convorbirea lui, din 1980, cu

Christian Descamp - Entretiens avec , ,Le Monde, , -

1984) crede și el că subiectivitatea umană fiind duală,

vom găsi mereu în aceasta un doi, niciodată, solitar, pe

unu . Comentând tradiția adamică, el va constata și că

în ebraică ,,parte,, și ,,coastă,, fiind același cuvânt nu am

avea în caz partea și întregul, ci doar ,,bifurcația,

diviziunea în doi,,. În altă formulare, introducând o

nuanță, situația ar fi și aceasta. Când zic: tu însuți faci

aceasta... , nu mă refer oare la eu; nu e acela oare un tu al

eului meu, nu este deja în eu acest tu, cum și reciproca e

aci valabilă ?

Cum ,,expresia,, la Martin Buber (vezi Şt.Aug.Doi-

naș) ,,îmbracă haina aforismului,, - ca în opera prodi-

gioasă a lui Nietzsche (care i-a servit de model în tine-

rețe filosofului evreu) – numai rezumarea, recenzarea

ideisticii sale e deopotrivă trădătoare și dificilă, recurg

la două-trei citate concludente, cred, pentru înțelegerea

fenomenologiei buberiene. ,,Cât timp deasupra mea stă

desfășurat cerul lui Tu – rostește liric, ca un ecou din a

doua Critică a lui Kant, M. Buber - rafalele de vânt ale

cauzalității stau ghemuite la călcâiele mele, și vâltoarea

fatalității se domolește,, . Mai apoi, acestea – parcă,

uneori, răspunsuri - ezitante, dar atrăgătoare,

convingătoare câteodată – la întrebările severe

heideggeriene: ,,Cuvântul fundamental Eu-Tu poate să

fie rostit numai cu întreaga ființă. Adunarea și

contopirea întregii ființe nu se poate face fără mine. Mă

împlinesc prin Tu; devenind Eu, îl rostesc pe Tu (Ich

werdend spreche ich Du) . Orice viață adevărată este

întâlnire (Begengnung) .,, Și: ,,Relația cu Tu este

nemijlocită. Între Eu și Tu nu se află nici o conceptua-

litate, nici o pre-cunoaștere, și nici o fantezie; și chiar

memoria însăși se transformă, atunci când cade din

detalii în totalitate. Între Eu și Tu nu se află nici un

scop, nici o poftă, și nici o anticipare; chiar și dorul (die

Sechnsucht) însuși se transformă, atunci când cade din

vis în arătare. Orice mijloc este obstacol. Numai acolo

unde a fost anulat orice mijloc, se petrece întâlnirea. ,,

Și încă: ,,Prezentul se naște numai datorită faptului că

Tu devine prezent. Eu, din cuvântul fundamental Eu-

Acela, adică acel Eu în fața căruia nu se întrupează un

Tu, ci care este împrejmuit de o mulțime de conținuturi

(Inhalten) , are numai trecut, n-are nici un prezent. Cu

alte cuvinte: în măsura în care omul se mulțumește cu

lucrurile pe care le experimentează și utilizează, el

trăiește în trecut, iar clipa lui este lipsită de prezență. El

nu are nimic decât obiecte; dar obiectele constau în

faptul de a fi fost (im Gewesensein) . Prezentul nu este

fugitivul și trecătorul, ci statornicul și durabilul.

Obiectul nu este durata, ci încremenirea, oprirea,

încetarea, înțepenirea, desfacerea, lipsa de relație, lipsa

de prezență. Existențele sunt trăite în prezent,

obiectualitățile (die Gegenstandlichkeiten) în trecut.,,

Mai spui în continuarea dialogului nostru: ,,Exis-

tența e staza din mișcarea săgeții lui Zeus. Existăm în

măsura în care săgeata lansată din arc stă pe parcursul

zborului. Ca existență, ființa e încremenită în proiect;

ca devenire, îi constatăm zbârnâitul spre țintă.,, (Aci,

într-o cuvenită paranteză, să ne reamintim că Noica

distingea între o devenire întru devenire și devenirea

întru ființă ce ar urma cu necesitate celei dintâi, ca
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fiind, aceea, numai devenirea lipsită de conștiință, firea

pură și simplă, procesiunea ei oarbă. În devenirea întru

devenire, devenirea e de fapt numai de devenituri. O

treaptă mai ridicată a realității e devenirea întru ființă,

aici realitatea, lumea fiind înzestrată cu conștiință, cu

rațiune. Cu exemplul anticilor în față, al eleaților,

gânditorul român a putut să spună că rațiunea odată

obținută înființează: ,,E destul să apară rațiunea ca

ființa să se ivească,, . În esență ar fi vorba aci despre

gândul acela parmenidic, care a străbătut veacurile,

până în pneumatica evanghelică ori, mai aproape, în

Lumea a treia a lui Popper: to gar ayto noein estin te kai

einai. Dar asupra acestor lucruri voi stărui mai încolo.)

Și mai departe zici acestea: ,,Suntem proiectați într-o

altă lume, a unor altor norme ale înțelegerii față de ceea

ce cunoaștem, diferențiind, pe axe, între real și ireal,

existent și inexistent. Terțul este admis/.. ./. Înțelegerea

însă, problema ultimă a libertății noastre de gândire,

ultima frontieră a neputinței, este imposibil de privit în

exterior. Este o negociere cu lumea fiecăruia, de cele

mai multe ori o negociere neterminată, o recunoaștere

pe căi proprii a existenței.,,

Aș spune din nou, ca să nu ieșim din cadru: a fiin-

ței (cu toate impreciziunile, ambiguitățile, neîncheierile

care însoțesc încă termenul). A ființei în formă. Das

Seiende al lui Heidegger este, între altele, și fiindul,

numai în chipul acesta limba, să zicem, ar avea sensul

de existență: un sens, firește, al lucrului. După

disocierea hegeliană cunoscută: a fi e de ordinul

gândului, dar a exista e de ordinul lucrului. Primul,

gândul adică, are, ca la Parmenide, ființă (gândirea e

consubstanțială ființei), lucrul însă numai existență.

Existența presupune mijlocirea (negocierea niciodată

terminată, necontenit încercată) - ar fi cu alte cuvinte

ek-sistens, un neologism deopotrivă la noi și la nemți –

și implică astfel experiența și alteritatea. Nu implică

deocamdată și forma.

Reiau în această ordine ce am spus și cu alt prilej. În

Situața spirituală a timpului (ed.germ.1931) filosoful și

psihopatologul german Karl Jaspers (în unele taxinomii

rutiniere e clasat, dacă nu mă înșel, la existențialismul

ateu) spune că, de regulă, omul ascultă și aude

necontenit o limbă din trecut (va fi menit adică, ar

preciza aci Heidegger, unei arheologii a limbii), dar

prin existența, prin viața sa el o vorbește în viitor. Omul

își va fi căutând așadar o formă în spirit spre a încerca

(după ce se va fi statoricit în aceea) proiecte ulterioare;

așteaptă, cu siguranța spiritului în care locuiește, timpul

ce va să vină. Forma (în așa-numita ,,problemă a

granițelor,,) este numai o varietate ce constituie

frontiera altei varietăți. Prin urmare, ea este (susține

Alain Boutot în L’Invention des Formes, 1993) o

noțiune calitativă, nu o mărime, precum massa, viteza,

temperatura: nu scade, nu crește; nu i se va cunoaște

însă nici principiul de conservare. Rene Thom (1982) e

încredințat că universul întreg e numai un spectacol în

care se perindă neîntrerupt nașterea, viața și

distrugerea, nimicirea formelor. Universul este așadar o

morfogeneză, mai exact o orogeneză și e cu putință,

recunoscându-le, să dai seama așa de ,,existența și

stabilitatea formelor, de apariția și dispariția lor,, -

reliefuri întregi, concrețiuni ridicându-se din magme și

prăbușindu-se apoi în goluri nebănuite, trăgând cu ele

și stingându-le, lumile ce, în curând, vor fi chemate

încă să mai reapară. Forma, prin urmare (cu atât mai

mult aceea în spirit, conștientă de ea însăși, am putea-o

numi de aceea formă filosofică) , ar fi mereu între. Mai

mult încă, ea este, aș spune (cum am și făcut-o, știi asta,

de mai multe ori), îndemnată chiar să fie spre: spre

dispariție, am putea zice, dar și spre o altă re-alcătuire.

În adâncul ei mereu de nepătruns, această formă e

neliniștită de posibila ei încetare și va fi, de aceea,

necontenit căutătoare. Spre e scopul ei ascuns,

nedivulgat,dar nu mai puțin fatal, inevitabil. În lumea

ființei (acum, dacă vrem, a ființei românești, vorbim,

nu-i așa, de apărarea locului) forma acestei ființări e

consubstanțială, după Constantin Noica, lui întru

(,,Limbii noastre i-a plăcut să gândească prin întru, o

prepoziție fără poziție exactă, ca o așezare mișcătoare

sau în orice caz încărcată de o tensiune,,) , dar ea nu e

solidară totdeodată și cu între ? ,,În raport cu întru,

clasicizat la noi de către Noica – scrie universitarul și

teoreticianul clujean Mircea Muthu, aruncând un ochi

pe das Zwischen al lui Levinas – vocabula între (între

Orient și Occident, între efortul de recuperare și

tendința de globalizare, între tentația metafizicii

europene și gândirea de origine patristică etc.) are

șansa de a deveni un veritabil operator ontologic,, .

Despre acest operator a vorbit și discipolul păltinișan,

insolitul Constantin Barbu, în Întemeierea româ-
nescului (v. rev. ,,Ramuri,,, august, 1981). În Cartea
arheilor (v. rev. ,,Steaua,,, 10/1980), C.Noica, abordând
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,,puterea de întruchipare,, , o vocație numai a spiritului,

ne încredințează de nevoia de forme,,. Deja, poate chiar

de nevoia de o formă filosofică: filosofică, nu doar

mentală, întrucât (cum apreciază Jaspers) ,,oamenii

sunt ceea ce sunt nu doar prin naștere, instrucție și

educație, ci și prin libertatea fiecăruia considerat în

parte, pe baza a ceea ce este dat și i se dă lui,, . ,,Trebuie,

apoi, luat în considerare că numai în această formă

avem o conștiință spirituală (s.n.) a situației care

rămâne deopotrivă cunoaștere și voință; numai aici

găsim – va spune filosoful german – incertitudinea

posibilului care trezește în om, prin conștiința

pericolului, întreaga sa putere, fiindcă el este conștient

de decizie,, . În Situația spirituală a timpului, Karl

Jaspers continuă astfel: ,,Doarece mersul lumii este

indescifrabil, deoarece până astăzi tot ce a fost mai bun

a eșuat și poate eșua din nou, deoarece, deci, mersul

lumii în timp nu este deloc numai ceea ce este

important, orice planificare și acțiune care se

raportează la un viitor îndepărtat este întreruptă,

pentru a crea și a însufleți, acum și aici, Daseinul. Eu

trebuie să vreau ceea ce este important, chiar dacă în

față se află sfârșitul tuturor lucururilor. Acțiunea

inspirată din apărarea împotriva indezirabilului, un de

nedorit care va veni, nu va avea forță decât prin voința

îndreptată spre realizarea prezentă a unei vieți proprii.

În fața viitorului întunecat, a amenințării și prăpastiei

sale, apelul de a realiza cât este încă timp, devine cu atât

mai imperativ. Gândirea de prognoză ne azvârle înapoi,

în prezent, fără a părăsi spațiul planificării în cadrul

posibilului. În final, singurul lucru care, în mod cert,

îmi rămâne de făcut este să fac, în prezent, ceea ce este

autentic,,.

* (Fragment dintr-un dialog în pregătire.)

(continuare în numărul 2(7) 2015)

ALEXANDRUBUSUIOCEANU

Poemul carostire a sacrului: AlexandruBusuioceanu

              O personalitate de excepţie a literaturii exilului ro-

mânesc, Alexandru Busuioceanu (1896-1961) s-a afir-

mat  strălucind în domenii dintre cele mai diverse: isto-

ria artei, istorie literară, critică de artă, eseistică, poezie

şi traduceri. Consilier cultural al Legaţiei Române din

Spania (1942), înfiinţa la Madrid Institutul Român de

Cultură.   Profesor de limbă şi literatură română la Uni-

versitatea madrilenă, primeşte Premiul Juan Valera

pentru studiile de istoria artei. Din 1950 devine mem-

bru al Academiei de Critică de Artă (Academia de los

Once), condusă de Eugenio d’Ors.

              Pentru Marian Papahagi volumele Poemas patéti-

cos (1948), Inominada luz (1949), Proporción de vivir

(1954) îl situează între marii poeţi spanioli (Dicționarul

scriitorilor români) . Vintilă Horia consideră că, fie în

limba română, fie în spaniolă, Busuioceanu atinge cul-

mile modernismului. Confirmând aprecierile, R. Larieu

şi R. Thomas (distinse autorităţi în critica europeană) îl

selectează în prestigioasa Histoire illustrée de la littéra-

ture espagnole (capitolul poeziei moderne) alături de

Ruben Dario, Juan Ramon Jimenez, Federico Garcia

Lorca, Rafael Alberti şi Vicente Aleixandre. În antolo-

gia dedicată poeţilor din exil, Liliana Corobca evocă

prieteniile sale cu Eugenio d’Ors, Ortega y Gasset sau

Vincente Aleixandre (laureat al Premiul Nobel pentru

poezie, 1977), “cel care va fi, de cele mai multe ori, pri-

mul cititor al poemelor sale...”

              Retorica poemelor lui are o sobrietatea de templu.

Se face auzit în ele sunetul înalt al dezesperării ca un pre-
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sentiment de stingere universală. Căderea „Omului” apa-

re din neputinţa de a-şi mai apropria misterul. Noima

Poeticului se desluşeşte, ca şi în consideraţiile lui Heidegger,

într-o rostire a sacrului. Ciclul Inominada luz (Nenumita

lumină), trimite la misterul hipernoetic al majestăţii di-

vine, la transcendenţa Luminii neapuse. Se presimt eco-

urile Ortodoxiei şi rostirile Sf. Grigore Palamas privind

„contemplarea luminii Dumnezeieşti, printr-o vedere

fără formă de care se bucură mintea mai presus de minte

în Duhul Sfânt...”

Atinse de un tragism al regăsirii de sine în Marele

Mister al lumii, în disonanţa dintre cunoaştere şi setea

de com-uniune/ comunicare/ cuminecare cu lumea şi

înaltele taine, poemele lui Alexandru Busuioceanu dau

măsura unui mare poet care a slujit cultura cu

exemplară credinţă.

 

Dan Anghelescu

NENUMITA LUMINĂ

Nu, Nu e alt cer pentru tine

Odihneşte-ţi fruntea pe stânca înaltă

A voinţei tale de a nu muri nici în sânge nici în

cenuşa clipei

şi priveşte această Mare, ideea ta sălbatică,

cum în infernul de mii de obiecte gândite

inima-ţi năpădeşte, orele tale limitele tale

izbucnind fără frâne-n gloria-ţi amară

Nu e drum pentru tine pe pământ

Uşor, fără ofilire fără umbră

pasu-ţi în golul de azur se pierde

fără vreo altă urmă decât o-amintire

şi poate pentr-un ochi ce va veni o scânteiere

 

A reînvia!

A reînvia din strălucita moarte

Ce te înfăşoară în pădurile ei de miresme

în sărbătorile-i diurne şi nocturne

în sclavia, impură-mbrăţişare, a unei lumi carnale nude

îmbătătoare de mortală frumuseţe

Şi a te elibera

într-un viitor veşnic, de cristal

fluidă goliciune fără noapte fără trup

intensitate eterică arzând numai în numele şi-n

numărul tău

nenumită lumină

străbătând în traiectorie invizibilul şi purul

şi uneori

consumându-te, fulger sau bolid instantaneu,

în propria ta fiinţă, în ideea ta sălbatică

şi pentru totdeauna

fără vreo altă urmă decât poate vreo fugară scânteiere

A FI
 

Frunte curată Lumină

Gândul nu-l scrii pe frunte

Lumina mea Noapte-năuntru

O lume-n noi se naşte şi se pierde

Vocea ei cheamă de durere

Cerul pentru toţi cerul

Şi sub tremurătoru-azur

Pierdut- o scoică de mizerie

 

Dă-mi mâna ta

mâna ta blândă clară

în umbra grea a gândului

în umbra fiinţii-amare

Fii tu lumina mea Fii apa

unde să mă cufund eu

şi s-aştept să tac

adânc

piatră-ntre pietre

 

 

A NU FI
 

Te doare să priveşti te doare?

Azurul ca un sânge îţi spală pleoapele

Ca un cuţit gândul îţi sfâşie sufletul

Lasă-l să te sfâşie lasă-l

Nu va cunoaşte nimeni secretul

Închide ochii asupra acestui arbore-n lacrimă

Ai la picioarelel tale drumul acest curcubeu

Singurătate singurătate şi-uimire

Pune piciorul Urcă Urcă
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Pe-acelaşi drum coborât

bulgăre de lumină

când veneai fraged de aurorele tale!

CĂINŢĂ
 

Totul Spiritul cere totul

Coboară iar lumină-a mea

Libertate scumpă Înger crud

Înţelepciune Chemare Dor

care-ai ştiut să-aprinzi

în trandafirişul zilelor nopţilor

floare-arzătore-a sângelui

a sufletului meu nemuritor

 

Coboară şi consolează-mă

de ce-am pierdut în viaţă

de ce n-am ştiut să câştig

n-am-şti-ut- să-câş-tig

în numele tău în spiritul meu

CLARITĂŢI DE NEATINS
 

Ştiţi despre  ceruri foarte înalte foarte pure

oameni ca şi copiii

care-aţi crezut în adevărul stelelor?

S-au născut într-un arc de-ndepărtate aurore

neatinse neatinse

şi în aleanul au murit al unor doruri peste fire

 

Ştiţi despre paradisuri clare şi uşoare

fericire visată aşteptată

ca printre nopţi lumina zilei

ca printre nori un cer albastru?

S-au născut în lumina unei pupile

Lume închisă-n nimbul unui iris

o fericire prea degrabă risipită

în claritatea minimă a lacrimii ce alunecă

 

Şi-acum că vă aflaţi la capăt

oameni ca şi copiii, şi tot speraţi

în voi veghează şi-acum o lumină

Ce stea rămâne oare în memorie

ce stea în nimbul ei ca un miracol?

 

S-aprinde şi se stinge iar fictiv un soare

pentru voi pentru voi mereu

oameni ca şi copiii

pentru-a vă alina dorul vostru fără odihnă

soare de alean al nopţilor interioare

NEGRU PE ALB. Cronici, idei, fapte

(Revista Scriitorilor Români nr.1/ 1962)

In memoriam - Trei scriitori de seamă, care trăiau

în exil şi au dat mereu românească roadă, ne-au părăsit

în cursul aceluiaşi an 1961 , cu marea durere de a nu fi

putut revedea, înainte de plecarea pe drumul fără în-

toarcere, pământul, apele, codrii patriei îngenunchiate.

ALEXANDRU BUSUIOCEANU, N. I. HERESCU,
ARON COTRUŞ au lăsat pentru noi toţi, care le supra-

vieţuim, şi pentru generaţiile viitoare, o pildă de coeren-

ţă şi curaj : încătuşării spiritului de către un regim tota-

litar şi străin de neam, i-au preferat nesiguranţa, sufe-

rinţele, umilirile inevitabile ale pribegiei, dovedind în

acelaşi timp, cu exemplul luminos al operi lor neîntre-

rupte, că legătura cu ţara, din ale cărei amintiri au con-

tinuat să-şi nutrească sufletul, la care s’au gândit şi pen-

tru care au luptat în permanenţă, e mult mai profundă

şi subtilă decât anumiţi interesaţi pizari de curte dela

Bucureşti încearcă să-şi închipuie, ca să poată nega, la

ordin, valabilitatea unei literaturi de refugiu (în care, fie

spus în treacăt, dela Ovisiu la Dante, la Victor Hugo, ori

dela Miron Costin la Nicolae Bălcescu, nu lipsesc desi-

gur probele majore).

Evocând, în fuga tremurândă a condeiului, activita-

tea literară din exil a celor trei scriitori, dela care ne

rămân o moştenire sacră şi un învăţământ de neuitat –

opera lor precedentă e consemnată în istoriile culturii

româneşti –, revista aceasta, apărută nu numai cu cola-

borarea, dar şi la preţiosul, responsabilul lor îndemn,

omagiază memoria unor buni români, care şi-au

închinat geniul patriei îndepărtate şi „împărătescului”

grai străvechi, cum unul din ei definea limba română.
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***

ALEXANDRU BUSUIOCEANU, critic şi istoric de

artă, eseist, poet, a murit la Madrid, în 23 martie 1961, după

o lungă suferinţă: nu împlinise încă 65 de ani. Se afla din

1941 în Spania, unde fusese trimis de Statul român ca

profesor de limba română la Universitatea din Madrid şi

consilier cultural pe lângă Legaţia de acolo. În 1943 a

întemeiat Institutul român de cultură dela Madrid, al cărui

director a fost timp de doi ani. A ales, după aceea, exilul, ca

străbunul său Busuioc, din veacul trecut, boer valah şi

scriitor patriot, liberal, ajuns şi el până în Iberia, ba chiar

mai departe, în Maroc.

Busuioceanu a colaborat la mai toate revistele literare

din refugiu, dela „Luceafărul” apărut la Paris, în 1948, unde

a publicat un interesant eseu cu titlul „Literatură şi destin”

care ar fi trebuit să servească drept introducere la o

proiectată istorie a culturii noastre printre străini, dela

„Îndreptar” la „Caete de dor” şi „Destin”, cărora le-a dat

poezii şi studii de mare preţ. În „România” dela New York,

interpretul de odinioară al lui Pietro Cavallini, Daniele da

Volterra, Franco Bolognese, al lui El Greco, al lui Iser, a

semnat o serie de cronici plastice (remarcabile îndeosebi

cele despre Pătraşcu, Andreescu, Luchian, Brâncuşi), iar în

„Revue des études roumaines” a publicat, în limba spaniolă,

studiul premiat în 1952 cu „Premio Valera”: „Un historia

romantica: Don Juan Valera y Lucia Paladi”.

Discipol al lui Vasile Pârvan, căruia i-a păstrat o vene-

raţie constantă, aşa cum promisese în frumoasa conferinţă

despre „Pârvan, gânditorul”, ţinută la Dalles, în 1933,

Busuioceanu s’a ocupat intens şi cu pasiune, în ultimii ani,

ca şi când ar fi vrut să-i fortifice astfel rădăcinile etnice, cu

„mitul dacic în istoria şi cultura Spaniei”, ajungând la

descoperiri importante şi la concluzii sugestive. Strânsese

dovezi despre continuitatea populaţiei autohtone în Dacia

romană şi plănuia o lucrare vastă, pe care o şi anunţase, se

pare, la Gallimard, despre martirii şi împăraţii romani de

origine geto-dacă.

Tot pe tărâm românesc, în afară de conferinţele de cul-

tură dela emisiunile pentru străinătate ale postului de radio

Madrid, Busuioceanu, care în ţară tradusese cu măiestrie

din Rilke, von Hoffmansthal, Witman, Tagore, a lăsat

numeroase interpretări din poezia spaniolă şi admirabile

traduceri din lirica mistică a sfântului Juan de la Cruz, de

care se apropiase spre sfârşitul vieţii, în căutatea unei

consolări pentru spiritu-i neliniştit şi însetat de frumos. Încă

din 1952, de altfel, la primul congres spaniol de poezie, din

Segovia, Busuioceanu citise, la mormântul sfântului, una din

celemai isbutite versiuni în limbaromânădin IonalCrucii.

În 1950, Alexandru Busuioceanu a reprezentat Româ-

nia la congresul dela Veneţia al Societăţii europene de

cultură. Două volume de versuri – „Poemas patéticos”

(1948) şi „Proporción de vivira” (1954), acesta din urmă

cuprinzând ciclul „Innominada luz”, publicat în precedenţă

prin reviste, - l-au consacrat pe Busuioceanu, cum criticii

iberici cei mai exigenţi au recunoscut-o, poet spaniol de

întâia mărime. Se poate spune, apoi, că el a introdus în

cultura spaniolă, prin eseuri, articole, traduceri publicate în

„Insula”, unde a vorbit şi despre prietenul său Blaga, în

„Platero”, „Pleamar”, „El Pajaro de paja”, „Deucalion”,

„Algaba”, nume ca acelea ale unor Pierre Jean Jouve, Jean

Paulhan, Joë Bousquet; lansând şi o teorie estetică, a artei

epifanice, a adevărului şi cunoaşterii metaforice, ce continuă

să trezească interes şi discuţii în ţările de limbă spaniolă.

Membru al Academiei critice de artă dela Madrid, a

scris deasemenea despre pictorii spanioli moderni. În

ultima vreme, proecta, între altele, un teatru „impopular”, de

selecţie, pentru care şi câştigase aderenţi. Colaborând la

numărul dedicat României, în 1953, de revista „Oriente”, cu

ocazia celui de al 19 centenar dela naşterea lui Traian,

împăratul a cărui amintire a căutat-o cu patimă în cronicile

Spaniei medievale, Alexandru Busuioceanu a subliniat, în

eseul „Historia y destino”, permanenţa legăturilor ancestrale

dintre popoarele român şi spaniol. Activitatea sa din exil,

contribuţia la primenirea culturii spaniole, moartea în

sărăcie şi suferinţă la Madrid consfinţesc solemn şi

înnobilează aceste legături.

„Cuvântul a murit în România. Cuvântul în libertate nu

mai există, literatura românească de azi e în patria mea un

imens cimitir, în care abia mai răsare câte un spectru

tremurător, temător de lumina zilei. Scriitorii din ţară, câţi

au acceptat căderea, nu mai sunt azi decât nişte suflete

moarte, pentru care nu se va găsi un Cicikov să le

răscumpere Nu mai există altă literatură decât aceea a

exodului, aceea a celor care trăim risipiţi azi în toate ţările

din lume”.

Alexandru Busuioceanu1

11La fiecare scriitor, pe lângă prezentarea personalităţii acestuia,

Mircea Popescu inserează şi un scurt citat – definitoriu – din

scrisul său. Iată, de pildă, textul selectat din Al. Busuioceanu, text-

testament pentru întreaga elită a exilului creator românesc.
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Cum cea mai cunoscută faţetă a omului de cultură

este aceea de romancier (Dumnezeu s-a născut în exil şi

„scandalul” Goncourt fiind cele mai mediatizate

„evenimente”), dorim în cele ce urmează să prezentăm

o latură (probabil) necunoscută a lui Vintilă Horia –

aceea de profesor.

Prin intermediul Alexandrei Daniela Oprica (care

conduce o emisiune în limba română la postul local

Radio Villalba din Collado Villalba, oraş-capitală a unei

regiuni muntoase din nord-vestul Madridului, în care a

locuit scriitorul român) am aflat interesante aspecte ale

profilului intelectual şi didactic ale profesorului Vintilă

Horia. Cum invitaţii emisiunii Danielei Oprica sunt nu

numai români, dar şi spanioli care au cunoscut

importanţi conaţionali ai noştri, ea a avut într-o zi

bucuria de a primi detalii inedite despre Vintilă Horia

de la doamna Adoración Alvarez Peña.
Aceasta, la numai 19 ani, fiind studentă la Faculta-

tea de Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea

Complutense din Madrid, a avut privilegiul de a-l avea

profesor de literatură universală pe Vintilă Horia.

Din întregul interviu, spicuim câteva dintre aminti-

rile fostei studente, care, chiar după trecerea a peste trei

decenii, poate pronunţa în limba română cuvântul

„dumneavoastră.”

La întrebarea reporterului despre orele de curs,

Adoración (Dory) va răspunde: „Cursurile lui se țineau

în mare liniște și magia era prezentă de fiecare dată

când el începea cu obișnuitul: Bună ziua. Era un fel de

Peter Pan care ne scotea din muzeele literare pe care

eram obișnuiți a le vizita la orele de literatură, ne lua,

practic, delicat de mână și ne plimba prin operele

scriitorilor din acea epocă și prin ale celor pe care era

necesar să-i cunoaștem, ca să vedem ce se întâmplă, de

fapt, în societate. Și în acest mod, foarte lejer, ne

prezenta teme cum ar fi fizica cuantică, filozofia, care

în acea perioadă era o temă care se dezbătea la întâlniri

între scriitori, și astfel, fără ca măcar să ne dăm seama,

ne aducea în lumea romanului unui scriitor precum

Thomas Mann, de exemplu, însă, mulțumită acelei

vizite anterioare pe parcursul căreia ne ghidase, acum

puteam să înțelegem motivul care a condus la scrierea

acelui roman, intriga și ce anume se întâmplă între

personaje.”

Profesorul îi ghida pe studenţi, le dezvăluia tainele,

resorturile care au condus la scrierea romanului,
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VintilăHoria – Profesorul

Numele şi activitatea literară ale lui Vintilă Horia

sunt, din păcate, încă prea puţin consemnate în presa

literară românească. Aceasta este, de altfel, soarta

majorităţii celor care au fost nevoiţi de istorie să

trăiască şi să creeze în alte spaţii geografice şi totodată

ex-centric faţă de mediul literar din ţară.

Putem vorbi, desigur, de o recuperare după 1990,

dar aceasta este mai mult la nivel individual şi fără o

metodă instituţionalizată. Mai sunt multe laturi

necunoscute, iar istoria literaturii este datoare să le

aducă la lumină întru completarea profilului unui

scriitor sau al altuia şi, astfel, întru completarea

profilului culturii noastre.

Vintilă Horia este un „caz” aflat – din punct de

vedere al recuperării, al „întoarcerii” acasă – într-o

poziţie oarecum favorabilă faţă de alţi scriitori din exil.

Romanele sale, care circulau în samizdat înainte de 89,

au fost traduse şi publicate, s-au scris cronici şi recenzii

de prezentare, dicţionare importante (DGLR ori

Enciclopedia exilului românesc a lui Florin Manolescu)

au inclus o bio-bibliografie amplă la numele său. Dar

poate cea mai importantă contribuţie pentru

cunoaşterea vieţii, preocupărilor, aspiraţiilor, realiză-

rilor scriitorului, omului de cultură Vintilă Horia o

constituie volumul de interviuri realizat de Marilena

Rotaru şi publicat sub titlul sugestiv Întoarcerea lui

Vintilă Horia.
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precum şi relaţia ficţiune-istorie. Dar mai mult decât

atât: el a avut talentul de a-i face pe cei care îl ascultau nu

numai să cunoască, dar şi să iubească literatura,

înţelegând, aşa cum va spune fosta studentă, că „de fapt,

prin intermediul romanelor se poate ajunge la cunoaș-

terea istoriei epocilor în care a fost scris respectivul

roman, integrând astfel o cunoaștere aprofundată a eve-

nimentelor din acea perioadă. El considera romanul ca

pe un gen prin care se putea ajunge la o cunoaștere mult

mai largă decât cea la care se putea ajunge prin inter-

mediul poeziei sau prin intermediul teatrului.”

Fiind „o persoană care depășea timpurile”, diferit de

ceilalţi profesori, care aduceau numai cunoştinţe, Vintilă

Horia „aducea înțelepciune prin maniera prin care ținea

cursurile”. Iar aceste cursuri „nu erau niște cursuri în care

ne povestea doar viața și opera unor personaje sub formă

izolată, ci le prezenta în interiorul unor curente, le ducea

în trecut ca apoi să le aducă în prezent și astfel aceste

cursuri erau magice, pentru că erau ca o sursă enormă de

cunoaștere.”

Dintr-un episod de la un astfel de curs, pornind de la

un subiect legat de limbile străine, profesorul şi savantul

care ţinea sute de conferinţe în diferite ţări, în mai multe

idiomuri, întrebat de o studentă câte limbi ştie, el, „cu

multă umilință și seninătate, fără a vrea să surprindă pe

cineva”, a spus „doar una./. . . / Latina. Dacă dumneavostră

cunoașteți latina, puteți să comunicați practicamente cu

orice european." Pe acest temei, fosta studentă îl caracte-

rizează din perspectiva prezentului ca pe „un mare

europenist. El a știut să vadă că eram uniți prin istorie și

că uniți puteam să ajungem mai departe. Și latina era

una din limbile care unise Europa cu multe secole în

urmă.”

Interesantă este şi relatarea despre alegerea limbii de

exprimare pentru literatura sa, ştiut fiind faptul că a scris

poezie numai în limba română – „limba în care visez”,

cum consemnase odată –, că a scris romanele şi eseurile

sale în franceză, în spaniolă, dar şi în română: „Într-o zi,

povestindu-ne cum a început să conceapă și să scrie

prima sa carte, ceea ce el numea o trilogie, care era

Dumnezeu s-a născut în exil, a început să ne vorbească, la

curs, despre limbi. Spunea că cei care vorbesc mai multe

limbi, folosesc una pentru a iubi, alta pentru aspectele

tehnice, alta pentru conferințe. Și ne-a povestit că

pentru a scrie cartea a încercat cu mai multe limbi, cu

italiana, cu spaniola, cu româna, dar nu găsea maniera

de a exprima ceea ce el voia să exprime și până la urmă a

găsit în limba franceză acea limbă care să îl ajute.”

Din cele câteva amintiri relatate de o studentă spanio-

lă a lui Vintilă Horia nu e de mirare că pentru ea, ca şi

pentru cei care îl ascultau – fie la Universitate, fie la

nenumăratele conferinţe de mare succes1, cu săli arhipline

– el era „un maestru”: „Eu nu mi-l amintesc ca pe un

profesor obișnuit. În realitate, Vintilă Horia era mai mult un

maestru. Cred că era un maestru, ceea ce pentru mine este

un nivel superior unui profesor. /…/ Eu cred că el avea

nevoie de a împărtăși gândurile lui și o considera chiar o

responsabilitate. El se simțea parte dintr-o societate și cred

că s-a născut pentru a fi profesor, iar eu am avut ghinionul

de a-l cunoaște doar pe perioada unui an, chiar dacă nu l-

am uitat și întotdeauna când am văzut numele lui apărând

pe undeva, am citit interviurile sau cărțile pe care le-a

publicat pentru că mi-a lăsat o mare amintire. Cred că s-a

născut realmente pentru a fi liderul unor grupuri sau al

unor momente, chiar dacă a fost un incomprendido, ca toți

marii gânditori. A fost un mare gânditor, care a trăit exilul și

care, pentru români, ar putea fi o specie de torță, de lumină

care ar putea întoarce acel sentiment de frustrare care se

simte atunci cândești exilat.”

Ca o supremă admiraţie faţă de profesorul ei român de

literatură, în prezent, Dori Álvarez Peña frecventează – deja

în al treilea an - cursurile de limba română ale Institutului

Cultural Român din Madrid, predate de profesoara care îi

luase şi interviul, Daniela Oprică2, şi este mișcată de aceeași

neliniște de a cunoaște locurile, limba, oamenii, țara din

care a venit în Spania profesorul Vintilă Horia.

1 .În mai multe rânduri, din mărturiile sale ori din alte mărturii, aflăm

despre succesul pe care îl aveau aceste conferinţe, despre interesul deosebit

cu care era aşteptat şi apoi ascultat conferenţiarul. Alegem, la întâmplare,

două scurte fragmente din relatările pe care i le făcea periodic în scrisori,

fratelui său, Alexandre Castaing (publicate în vol. Scrisori din

exil.,Fundaţia Culturală Memoria, 2011). Astfel, în 14. VII. 74, Vintilă

Horia îi scrie despre conferinţa „zdrobitoare” de la Santander, la care „cred

că niciodată n-am fost aplaudat atâta.” Mai târziu, în 28.III. 87, de la

Salamanca, relatează că a avut „un succes nebun, în Aula Magna, de la

Universidad Pontificia /.../ Era lume foarte multă, în special profesori şi

studenţi, carem-au aplaudat foarte.”
2.“Mulți dintre spaniolii care vin să studieze limba română– mărturisește

profesoara Dana Oprica – vin și pentru că au avut ocazia să-i cunoască pe

George Uscătescu, pe Vintilă Horia sau pe Aurel Răuță, autor al

singurei  Gramatici a limbii române, explicate în spaniolă.”
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ȘTEFAN ION GHILIMESCU

Cărturarul Mircea Popescu, criticul literar al exilului
ignorat de istoria literaturii române

Sunt la ora de faţă în România o serie de intelec-

tuali care consideră cu o lejeritate suspectă că, odată

intraţi în a doua decadă a secolulului XXI, responsa-

bilitatea noastră pentru ceea ce istoriceşte s-a întâmplat

în veacul trecut s-ar fi încheiat. Ceea ce am fi avut

esenţialmente de învăţat de la trecut, am fi învăţat - nu-

i aşa? - cu vârf şi îndesat… De pe această poziţie, care

mai curând pare a escamota fără nicio jenă problemele

trecutului imediat, conaţionalii noştri se grăbesc să

afirme că până şi procesul tortuos de recuperare,

analiză şi valorizare a moştenirii culturale, în genere, şi

a literaraturii exilului, în special, ar fi deja epuizat, din

moment ce un Eliade, Cioran, Ionesco sau Monica

Lovinescu şi Virgil Ierunca au fost în totalitate (oare?),

în sfârşit, editaţi în româneşte, redaţi şi integraţi (cum,

unde?) canonului naţional… Nimic mai aproximativ,

mai inexact şi mai fals, desigur! Din cele o sută şi mai

bine de personalităţi de prim rang ale literaturii exilului

românesc, dintr-un număr ce depăşeşte cu mult cifra

de trei sute (fără a mai vorbi aici de activitatea şi

documentele unor instituţii ale exilului, de ziare,

reviste, corespondenţă, anuare etc.,etc.) doar o mică

parte a beneficiat, în realitate, de o strădanie cât de cât

susţinută din partea forurilor din ţară (cu aportul

neprecupeţit, mai ales, cum am mai spus şi altă

dată, al unor „particulari” şi (uneori) instituţii ale

exilului însuşi, de recuperare şi restituire patrimoniului

românesc… Nu doresc să discut în această fază a unui

demers aflat, cum sper, încă în plină desfăşurare

obiectivitatea etapei de integrare a acestor valori în

canonul naţional, proces fatalmente condamnat şi

pândit (într-o ţară ca a noastră, cu o mentalitate

comunistă încă resurgentă) de atâtea incongruenţe

subiective, omisiuni şi rele practici. Întrebarea care

subzistă este însă ce se întâmplă cu opera unor

scriitori precum Rodica Iulian, Sanda Stolojan, Oana

Orlea, Antoaneta Bodisco (Antoaneta Iordache), Horia

Stamatu, Ştefan Baciu, fraţii Ciorănescu, Pavel Chihaia,

Vintilă Horia, Aureliu Răuţă, Şerban Cristovici, Basil

Munteanu, Alexandru Busuioceanu, N.I.Herescu,

Mihai Niculescu, Grigore Cugler, Ioan Cuşa, Con-

stantin Amăriuţei, Miron Kiropol, Matei Cazacu, Anto-

nia Constantinescu, Teresia Tătaru, Constantin Eretes-

cu, Paul Miron (preşedintele Societăţii Culturale

„Mihai Eminescu” de la Freiburg, un adevărat Mecena

al tuturor românilor, în Germania Federală)? – pentru a

înşira, aproape la întâmplatre, doar numele câtorva

absenţi de marcă… Lanţul verigilor memoriei şi al

locului lor de drept în proiectul corect al unei istorii

literare cu adevărat integratoare fiind intrerupt, în mod

automat se petrece o răsturnare de optică în virtutea

căreia, cum scria un tânăr eseist în legătură chiar cu

nesocotirea de către contemporani a unui ilustru

predecesor ca Paul Miron, instinctul valoric începe să

acţioneze de-a-ndoaselea: celor care ar trebui să li se

acorde onoruri sunt ocoliţi, iar în locul lor sunt elogiaţi

cei care ar merita uitarea.

Fără de restituirea şi valorizarea corectă a patri-

moniului literar al exilului românesc, sunt de părere,

orice încercare de creionare a unei istorii a literaturii

române este un nonsens. Cu atât mai mult cu cât istoria

oricărei literaturii a unei naţiuni europene nu poate să

fie decât o componentă şi un element important de

informaţie cu privire la unitatea Europei.

De pe poziţiile unui asemnea standing conceptual,

scria şi Dan Anghelescu în prefaţa (Terapiile Memoriei)

la cartea Mihaelei Albu Presa literară din exil – al doilea

val - Recuperare şi valorificare critică, Ed. Timpul 2011 :

„ideea privind necesitatea unei (re)scrieri a istoriei

literaturii române (s.a.) – judecând şi după

neliniştitoarele meandre ale realităţii culturale (cât de
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culturale?) pe care o respirăm (s.a.) – capătă toate

caracteristicile unei mari urgenţe (s.a)”. Într-adevăr,

Drepturile Omului şi ideile egalitariste, în loc să

deschidă un front al descrierii şi condamnării ororilor

petrecute în trecutul comunist recent, mai curând au

dat naştere unei subpături culturale incapabile a face

un minim efort de analiză a atâtor şi atâtor traume care

au modificat şi slăbit unitatea forţelor vitale ale

literaturii române. Pendinte de o atare situaţie, fără a

uita imperativul re-scrierii istoriei literaturii, ce ne

facem în momentul de faţă cu idiosincrasiile toxice ale

vechii critici dogmatice care, la adăpostul perdelei de

fum a estetismului şi numai „estetismului”, îşi scrie

nestingherită încă tezele de istorie literară, în baza

vechiului inventar de cronici „pe linie”, tributare, cum

prea bine se ştie, dogmatismului comunist? Care inven-

tar, desigur, exclude, minimalizează sau deformează

opera marilor scriitori ai exilului românesc, ocupându-

se exclusiv, ca şi altă dată, de literatura paternalistă fără

nicio valoare din deceniile şase şi şapte a scriitorilor

aserviţi regimului comunist totalitar. Fără să anticipeze

o atare situaţie, nu ne atrăgea atenţia oare Sanda

Stolojan – încă din 1990 – asupra perversităţii atitudinii

în genere a acelui scriitor român care, imediat după

Revoluţie, începea să ascundă de zor rolul exilului

parizian din timpul erei Ceauşescu, chiar dacă era prea

bine cunoscut faptul că emisiunile de la Europa Liberă

(Teze şi Antiteze la Paris) au arbitrat pur şi simplu

reputaţia lui în România? În contextul nenumăratelor

probleme ridicate de procesul de globalizare, situaţia

aceasta devine cu atât mai de neînţeles cu cât în toate

demersurile de căutare şi recunoaştere a identităţii

proprii, recursul la valorile amintirii şi tema memoriei

se pun cu tot mai multă acuitate în toată Europa, nu

numai de către literaturile din Est. Citind cu atenţie, de

pildă, un roman ca Dora Bruder de Patrick Modiano,

juriul Premiului Nobel 2014 nu a putut să nu înre-

gistreze miza caracterului lui recuperator de adevărat

capitol de „istorie a literaturii franceze” din vremea

ocupaţiei naziste, amănunt bine subliniat, chiar dacă

subiacent, în motivaţia opţiunii prestigioasei instituţii a

Premiului, fixată astfel în comunicatul dat publicităţii

în 9 octombrie 2014: „pentru arta memoriilor, prin care

a evocat cele mai greu de înţeles destine umane

(inclusiv scriitoriceşti, precizăm noi, vezi cazul unor

Maurice Sachs, Albert Sciaky, Roger Gilbert-Lecompte

sau Robert Desnos)”. Reacţiile curate de apel la memo-

rie şi acţiunile reparatoarii ce s-au întreprins şi se

impun obligatoriu împotriva samavol-niciei uitării şi

în continuare se poate spune că nu servesc decât

spiritului adevărului şi normalităţii noii ordini

instaurată după abolirea regimurilor totalitare din Est şi

de aiurea.

Apărută la Editura MNLR, în 2013, MIRCEA

POPESCU, un cărturar, un ziarist, o conştiinţă, ediţie

îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii de

Mihaela Albu şi Dan Anghelescu, prefaţă de Sorin

Alexandrescu este, fără nici o urmă de exagerare,

pentru istoria literaturii noastre (prezentă şi viitoare!)

una din cărţile eveniment, poate cel mai mare

eveniment, pe acest important palier de „restituiri”, din

câte s-au produs în ultimii zece ani.

Complet necunoscut de generaţiile mai tinere din

România, dacă facem abstracţie de ediţia bilingvă

italiano-română a Istoriei literaturii române scoasă la

Editura Jurnalul Literar în 2001 , în traducerea Mihaelei

Şchiopu, cu un cuvânt înainte de Nicolae Florescu,

romanistul prin afinitate, intelectualul strălucit, tradu-

cătorul şi ziaristul Mircea Popescu (14.10. 1919 -

17.08.1975) este (conform opiniei lui Virgil Ierunca)

„cel mai important cronicar literar pe care l-a creat

exilul nostru anticomunist”. Profesor la Roma şi redac-

tor la Radio Vatican, Mircea Popescu a fost în exil

secretarul general al Societăţii Academice Române

înfiinţată la Roma în anul 1957 (când în Cetatea Eternă

se comemorau 2000 de ani de la moartea lui Ovidiu) şi

unul dintre cei trei redactori, alături de Vintilă Horia şi

Virgil Ierunca al Revistei Scriitorilor Români, înfiinţată

pe lângă Societate în 1959, periodic care, în scurt timp,

prin activitatea şi sacrificiul plin de abnegaţie al lui

Mircea Popescu, în special, a devenit principala şi cea

mai importantă revistă literară a exilului.

Recunoscut în unanimitate de către exilul româ-

nesc drept principalul lui factor coagulant, Mircea (H.)

Popescu, subliniază în prefaţa la carte Sorin Alexan-

drescu, „era sufletul mişcării”, „cel care informa pe

toată lumea, despre ce se petrecea in România şi ce se

făcea în Europa şi cele două Americi de către români,

scriind mereu sute, mii de scrisori, de note, de

îndemnuri. Poate chiar mai mult decât Monica

Lovinescu şi Virgil Ierunca la Paris”. „Ei, notează apăsat

2266
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Sorin Alexandrescu, constituiau de fapt centrele de

raliere ale exilului, dar şi de atracţie pentru noii veniţi.

În mare măsură, cei trei au sacrificat atractive cariere

alternative vocaţiei de centre spirituale ale exilului, de

organizare şi menţinere a luptei şi speranţei într-o vic-

torie finală”.

Foarte interesantă, prefaţa, cerută mai întâi, potrivit

informaţiilor de care dispun, lui E. Simion (care tot

amânând-o şi invocând diferite pre-texte, într-un fel, s-

a arătat necompatibil să o scrie) ridică o serie de

probleme. Plecând de la o realitate de etapă, după

părerea mea, şi anume că „doar Eliade, Cioran şi

Ionesco, plus Monica Lovinescu şi Ierunca au fost cu

adevărat reintegraţi în literatura română din România”,

Sorin Alexandrescu pare a nu-şi pune deloc problema

recuperării şi reintegrării şi altor scriitori (precum, la o

adică, un Vintilă Horia, Grigore Cugler sau Horia

Stamatu, de exemplu), considerând mai curând că ar

exista până astăzi, în ciuda unor convergenţe, două

literaturi române paralele în a doua jumătate a secolului

al XX-lea şi că „este greu de crezut că ele vor mai putea

fi vreodată realmente integrate”. În marginea acestei

idei, străină totuşi, după părerea mea, noţiunii de arhivă

şi corpus a oricărei istorii a literaturii, Sorin Alexan-

drescu face câteva observaţii privind asemănările şi

deosebirile dintre nişte posibile medii ale prozei sau

poeziei româneşti din Occident cu media corespon-

dentă a literaturii scrise în deceniile şase şi sapte în

România (care ar fi beneficiat, în plus, de „un ascuţiş

critic remarcabil, chiar dacă uneori bont, sau ceţoş” – al

cui, al lui Ovid S. Crohmălniceanu, al lui Paul Georges-

cu?), găsind că discuţia, pe cât de tentată, e tot pe atât

de falacioasă, din moment ce „în ambele locuri (în

Occident şi în România, n.n.) , politicul şi esteticul s-au

aflat în raporturi încă neanalizate pe deplin”. De acord

cu Sorin Alexandrescu, însă nu cred o clipă că o

investigare a acestui aspect ar fi astăzi total

neavenită. Ce ar pierde, în fond, dintr-o asemenea

„temerară” încercare cultura internaţională de limba

română? – pentru a folosi chiar sintagma lui Sorin

Alexandrescu, la care altminteri ader în totalitate.

Sigur, Sorin Alexandrescu are tot dreptul să-şi afirme

propria opinie, dar şi să se şi înşele când scrie că

românii refugiaţi în Occident nu au scris cărţi

fundamentale despre cultura română „nici în limba

română, nici în cea locală, sau de referinţă”.

Nu e cazul să analizez în amănunt aici această chestiu-

ne spinoasă şi nici să polemizez cu domnul Sorin

Alexandrescu, dar ca ins care a cercetat cu atenţie opera

din exil a lui Alexandru Ciorănescu aş putea să trimit

fie şi numai la Dicţionarul etimologic al limbii române

scris de domnia sa în spaniolă, o operă de remarcabilă

sinteză culturală, singurul instrument de acest fel dus

până la capăt la noi. Nu vreau şi nu e cazul aici nici să

dezvolt şi nici să insist!

Încercare mai mult de evocare a personalităţii şi

inventariere a operei lui Mircea Popescu, în contextul,

în principal, al discuţiei despre cele două literaturi

române paralele, prefaţa lui Sorin Alexandrescu ezită să

caute semnificaţiile şi să estimeze consecinţele, la

nivelul istoriei literaturii noastre de astăzi, a actului de

restituire (ce e drept parţială) a operei de critic şi istoric

literar a exilatului din Via Chiabrera de către Mihaela

Albu şi Dan Anghelescu, o întreprindere ce vine după

un efort constant de mai bine de 7-8 ani al celor doi

neobosiţi cercetători de restituire şi valorificare

arhivistică a moştenirii literare a exilului românesc (vezi

Mihaela Albu: Memoria exilului românesc: ziarul Lumea

liberă din New York, Edit. Gh. Speteanu, Bucureşti,

2008 (Postfaţă: Dan Anghelescu); Cultură şi identitate,

Editura Universitaria, Craiova, 2008; Presa literară din

exil. Recuperare şi valorificare critică, Editura Timpul,

Iaşi, 2009 (Postfaţă Dan Anghelescu); Mihaela Albu,

Dan Anghelescu: Revistele literare ale exilului literar

românesc. Luceafărul. Paris – o restituire, Editura Ideea

Europeană, Bucureşti, 2009; Presa liberă din exil.

Recuperare şi valorificare critică. Al doilea val, Editura

Timpul, Iaşi, 2011 (Prefaţă: Dan Anghelescu).

Consecvenţi acestor lăudabile preocupări devenite

efectiv ample acţiuni de restituire şi reintegrare a moş-

tenirii culturale a exilului românesc în patrimoniul cul-

tural naţional, Mihaela Albu şi Dan Anghelescu şi-au

propus, mai întâi de toate, în cazul volumului pe care ne

facem datoria de a-l semnala aici, familiarizarea citi-

torului din România de azi cu o parte a articolelor

scrise în româneşte în presa din exil de către Mircea

Popescu cu scopul principal de a favoriza cunoaşterea

activităţii atât de laborioase a criticului şi istoricului

literar care a fost marele cărturar; pe lângă aceasta, ei

adaugă un mănunchi semnificativ de scrisori particula-

re inedite al căror semnatari, printre alţii (Dinu Ada-

meşteanu, Ştefan Baciu, Theodor Cazaban, Eugen Co-
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şeriu, Aron Cotruş, Neagu Djuvara, Mircea Eliade,

Constantin Virgil Gheorghiu, N.I. Herescu, Vintilă

Horia, Virgil Ierunca, Alexandrina Mititelu, Teodor

Onciulescu, Aurel Răuţă, Horia Stamatu, George Uscă-

tescu) sunt unele dintre cele mai remarcabile nume ale

exilului românesc, importanţi reprezentanţi ai culturii

române.

Completată cu o Bibliografie esenţială şi un necesar

indice de nume, la care trebuie adăugată, ca un frumos

corolar, superba evocare făcută omului „Mircea”

(Popescu) în finalul volumului doi de către doamna

Simona Coleş Popescu, soţia unuia dintre cei doi fii ai

cărturarului, lucrarea alcătuită cu acribie ştiinţifică de

Mhaela Albu şi Dan Anghelescu e de natură să pună

sub semnul întrebării şi să zdruncine serios suficienţa

cu care se gândeşte şi mai cu seamă se elaborează la noi

(cu atâtea condamnabile trunchieri ! ) proiectul istoriei

literaturii. Un angajament conjunctural mai curând de

pură înfumurare şi vanitate personală, cum atrag

atenţia cei doi eminenţi cercetători, minat adesea de o

„tentativă de opacizare (pe multiple paliere) a memo-

riei”, plină de „reziduuri ale mentalităţii induse de tota-

litarism în tendinţele evidente de a nu gândi /regândi, a

nu înţelege, a nu discerne, ba chiar a estompa semni-

ficaţia evenimentelor din istoria noastră recentă”.

Ștefan Ion Ghilimescu

24.11 .2014
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implicată fiind şi tendinţa de obstinată afirmare – şi

păstrare – a dimensiunii identitare.

În perioada interbelică, Ortodoxia a fost elementul ce

a dovedit o capacitate specială în a determina apropierile

între generaţii: tinerii de antecesorii Blaga, Nichifor

Crainic, Vasile Voiculescu, Dumitru Stăniloae, după cum

pe aceştia, la rândul lor, îi va fi apropiat şi îi va fi făcut

reciproc permeabili unei vibraţii mistice aparte, de o

coloratură specifică sud-estului european. În acest sens, se

poate vorbi despre o gravitaţie a orientărilor apofatice ce

au dat o nuanţă distinctă spiritualităţii (în special

teologiei) estice şi sud-estice prin Dionisie Areopagitul, Sf.

Maxim Mărturisitorul, Sf. Simeon Noul Teolog, Grigore

Palamas, sau Lossky. Iradiaţiile Ortodoxiei se vor

concretiza şi prin căutarea, afirmarea şi aducerea în

literatură a unei iluminări şi a unei vocaţii ce se

mărturiseşte misterios teandrică. Ceea ce aminteşte şi

subliniază influenţa lui Nichifor Crainic în interbelic. Se

vor desluşi în scrierile lui, ale poetului Vasile Voiculescu –

şi nu numai – insaţiabila nostalgie a întâlnirii omului cu

Dumnezeu în chiar profunzimile propriei fiinţe.

Apropierea şi chiar îmbrăcarea fiinţării umane de forma şi

chipul lui Dumnezeu era dominatoare şi ea inocula

credinţa în posibilitatea de îndumnezeire a omului (theosis)

despre care se va fi vorbit în scrierile Sf. Simeon Noul

Teolog, dar şi în acelea ale Sf. Maxim Mărturisitorul

(omul, suflet şi trup după natură, devenit în întregime

Dumnezeu după har).

Este ceea ce a dat un aer de trăire inefabilă care nu va

lipsi aproape niciodată din scrierile autorilor români aflaţi

în exil. Nu e de mirare că un asemenea aer se regăseşte

mereu însoţind personajele marcate de obsesiva soartă a

rătăcirii din romanele lui Vintilă Horia. Şi, în fond,

rătăcirea capătă în cele din urmă un caracter iniţiatic.

Oamenii lui călătoresc către ceva mereu depărtat unde –

ulterior – descoperim existenţa unor mobiluri de natură

mistică. Este drama, şi totodată istoria (în esenţă reală) a

celor des-ţăraţi, a celor atinşi de sunetul tragic al unei

existenţe sub avatarurile istoriei, a celor pe care

Dumnezeu îi va fi hărăzit depărtărilor şi – ca în Biblie! – le

va fi poruncit să iasă din pământul lor, din neamul lor, şi

din casa neamului lor şi să vină în pământurile spre care

avea să-i îndrepte El. Călătorind, Ovidiu, personaj devenit

simbolul marilor exiluri din romanul Dumnezeu s-a

născut în exil, îşi capătă revelaţia. Înţelege paradoxalul

spunându-şi că: „această umbră, vreau să spun lumină, era

DAN ANGHELESCU

TIMPUL ŞI RETRAGEREA DIN ISTORIE ÎN
PROZA EXILULUI ROMÂNESC

(Mircea Eliade, Vintilă Horia, Alexandru Vona)
(II)*

Literatura română şi ortodoxia

*(urmare din numărul 4 (5) octombrie 2014)

Ştefan Viziru, personajul lui Eliade din Noaptea de

Sânziene, asemenea cu personajele lui Vintilă Horia, aspi-

ră, gândesc, caută drumurile unei întoarceri, al unor

redeschideri către sacralitate:

„Poate, spune el, există undeva o posibilitate deschisă

miracolelor, un mister ireductbil, un secret pe care nu

reuşim să-l descifrăm.” (Eliade, 2010: 66)

Aspiraţia este vizibilă în majoritatea scrierilor româ-

neşti ce au apărut, în exil, pe toate meridianele lumii libe-

re. Ethosul care a determinat această orientare se vădeşte

ca o rezultantă (şi totodată ca o amprentă) a unei expe-

rienţe spirituale sensibil diferită de cea a Occidentului. În

fapt, această literatură vrea să vorbească în numele unei

umanităţi a cărei spiritualitate se profilează ca un aliaj „de

elemente oriental-occidentale ce impregnează psihologia,

mentalitatea şi, corelativ, creaţia artistică a omului de mia-

zăzi de ieri şi de astăzi.” (Muthu, 2002: 11) Reamintindu-

ne ponderea pe care a avut-o revista Gândirea în

modelarea tinerei generaţii din perioada interbelică

(devenită, ulterior, generaţia exilului), vom identifica

aici iradiaţiile spirituale datorate Ortodoxiei.

Se confirmă şi se reconfirmă astfel însăşi ideea de con-

tinuitate dintre literatura exilului şi aceea a interbelicului,
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acestui text.

Istoria acestui prozator şi a scrierilor sale este însă

deosebit de complicată. În 1948 Ion Caraion iniţia o chetă

pentru publicarea romanului, tentativă rămasă fără efect.

Ajuns în Franţa, la momentul acela, Vona eşuează în toate

încercările de publicare a romanului. Monica Lovinescu şi

Mircea Eliade vor fi alături de el, luptând, la rândul lor, din

răsputeri, pentru publicarea cărţii. Dar o traducere foarte

proastă în limba franceză, efectuată de Claude Sernet,

zădărnicise şansa oferită de Les Éditions de Minuit (una

dintre cele mai importante edituri franceze ale momen-

tului) care acceptase, totuşi, publicarea, cu condiţia reali-

zării unei alte traduceri. Din nefericire Mircea Eliade, cel

care se angajase să „rezolve” această problemă, datorită

unor nefaste împrejurări (decesul soţiei sale) fusese în

imposibilitate de a finaliza respectivul demers.

Ghinionul pare să-l fi urmărit pe autor şi în conti-

nuare. Astfel că şi în perioada următoare (1950) este ratată

apariţia unui volum de nuvele (în limba română) oferit

Editurii Cartea Pribegiei. De aici încolo, o perioadă,

scrierile sale vor apărea numai sporadic (ex., în nr.12 din

1959 al revistei Caete de Dor, editată de neobositul ctitor

de reviste ale exilului, Virgil Ierunca.) Abia în 1993

Ferestrele zidite apar la Bucureşti şi ulterior în Franţa

(1995), Olanda (1996) şi Germania (1997). Obţine la

Roma, Premiul Internaţional al Uniunii Latine şi pe cel al

Salonului Naţional al Cărţii de la Cluj în 1997.

Pentru public aprecierile – formulate de Myriam

Anderson – sunt situate la nivelul superlativelor: „Cartea,

recent apărută în Franţa, este într-adevăr o capodoperă/.../

o suită muzicală de aventuri interioare, fără reper”(apud.

Manolescu, 2003: 718)

„În căutarea de vecinătăţi semnificative – consideră

Ion Pop – s-au făcut trimiteri la universul operei kafkiene,

la Robert Walser sau Musil, nelipsind nici raportările la

romanul existenţialist francez (de exemplu, Greaţa lui

Sartre) ori, în acelaşi spaţiu literar, la un Alain Robbe-

Grillet, cu al său În Labirint, căruia i se descoperă, în

Ferestre zidite, un fel de precursor. Cu excepţia

Întâmplărilor din irealitatea imediată, romanul din 1936 al

lui Max Blecher, referinţele româneşti posibile lipsesc,

practic, din acest inventar al familiei de spirite din care ar

face parte cartea regăsită a lui Alexandru Vona.”

(Ibid.:718)

Semnificative sunt şi ecourile apariţiei acestui roman

după publicarea lui în România: O carte excepţională cu

portul în care urma să găsesc tot ceea ce căutasem în zadar

până atunci.” (Horia, 1990: 60)

Evident, umbra-lumină către care a tins şi la care a ajuns

Ovidiu se suprapune perfect/ se identifică cu Tenebra

agnosiei, cu acel mister al inefabilului divin. Fidelitatea faţă

de valorile creştine rămâne o constantă a scrierilor lui

Vintilă Horia şi ele, toate la un loc, dar şi fiecare în parte

păstrează mereu, la suprafaţă sau în adâncuri, ceva din

sunetul şi coloratura specifice ortodoxiei. Iată cu ce fel de

discurs straniu ne întâmpină scriitorul într-un fragment

scris în limba franceză, dar sorgintea acestui fragment ne

este cât se poate de evidentă:

„…le saint sur son trône tourne sa tête vers moi. Je sais qui

il est. Je sais, aussi, ce que acela veut dire. L’église est plein

de silence et de solitude. Je n’arrive pas à distiguer ses

traits, car il y a une croix de limière derrière sa tête, qui

m’empêche de prendre contact avec son regard. Mais

l’important est qu’il soit là en ce moment de ma vie et qu’il

ait pris connaissance de mon histoire, de tout mon passé

engagé en son nom. Cette croix a la forme d’une église,

ceci est bien clair, toutes les églises ont la forme de la croix,

comme tout corps humain, comme tout âme et tout vie.

Nous sommes tous des crucifiés et nous répétons le long

des annés qui nous sont données l’histoire de la Passion,

c’est-à-dire un chemin vers la croix, vers ce que nous

sommes réellement.” (Horia, 1988: 124)

Timp şi Spaţiu sub semnul necuvântului

Exilul, din păcate (încă) atât de puţin cunoscutul exil

literar, rezervă, în continuare, multe, unele chiar

miraculoase, surprize. Una dintre acestea a rămas ascunsă

vreme de aproape o jumătate de veac, sub numele lui

Alexandru Vona, autor al romanului Ferestre zidite (Vona,

1993), carte despre care aflăm din jurnalul lui Mircea

Eliade (27 august 1979) că deşi defectuos tradusă „plăcuse

atât de mult lui Brice Parain şi lui Roger Caillois, dar şi

altor lectori de la Gallimard.” (apud. Vartic, 2001:139)

Iniţial intitulat Intersecţii, textul, scris în numai trei

săptămâni – la o vârstă când autorul abia împlinise 24 de

ani – fusese remarcat încă de pe atunci în cercurile literare

ale tinerilor scriitori, circulând în manuscris. Aşa se face

că, în 1947, în jurnalul său, Petre Comarnescu, ştiind că

autorul pleca definitiv din ţară, se întreba care va fi soarta
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Iată de ce nu trebuie să i se îngăduie rostirea, altfel spus

accesul către Fiinţare. Ca atare, în demersul literar specific

pentru Alexandru Vona, discursul se eşafodează sub

semnul unei vizibile obsesii a purităţii, a expurgării de tot

ce trimite sau evocă o dimensionalitatea Temporală.

Rostirea configurează întâi de toate o gesticulaţie teurgică,

în sens de refuz al Timpului întru fiinţare. Actul propriu-zis

de comunicare/ cuminecare (aşa cum îl înţelegea

Constantin Noica) se supune acestui imperativ.

Deschiderea de orizonturi – proprie unei asemenea

gesticulaţii – devine cu atât mai amplă prin faptul că

apofatismul său (via negationis) atinge/include şi

dimensiunea spaţială. Aşa se face că o discretă aură mistică

învăluie acest discurs literar, care, cu obstinaţie evită

„aducerea la cuvânt” a relaţiei Spaţiu-Timp (sintagmă

provenită din lumea fizicii cuantice).

Aşa se face că textul ne pune faţă-n faţă cu Eul unui

personaj ciudat, a cărui identitate rămâne, de la un capăt la

altul al naraţiunii, necunoscută. Totul, începând cu

personajele (şi ele volatile) se petrece sub semnul indeciziei

şi al evanescenţei. Povestaşul pare că pune mereu o

înceţoşată surdină peste oameni, locuri şi întâmplări spre a

le proteja de lucrarea malefică a lui Cronos, înţeles ca

deschizător de orizonturi ale istoriei. Spaţiul unde

„personajul” fantazează, străzile şi localitatea (oraşul) sau

ţara, nu au nume, nu sunt aduse în „Cuvânt”. Într-o vădită

stare de dispersie psihică povestirea „vizitează” stări de

lucruri şi personaje tot fără identitate, aproape fanto-

matice, adăpostindu-se sub o inconsistenţă proteguitoare.

Ele se intersectează cu existenţa acelui rătăcitor într-un

oraş necunoscut, nenumit, situat pe coordonate spaţiale

atinse de un morb şi de toate semnele prezidate de

principiul indeterminării. Se insinuează, în toate aceste

situaţii, intenţionat neclare, o anume stare de atracţie şi

tensiune, iar disperările sunt mereu înăbuşite de o

inexplicabilă muţenie. O misterioasă tăcere acoperă

străzile, pieţele, dar şi numele unei ape curgătoare – şi el

păstrat în nerostire – ce traversează acele locuri, populate

de obiecte de asemenea lipsite de orice aluzie identitară.

Tot ceea ce se întâmplă (sau nu se întâmplă) se petrece

într-un tărâm al uitării şi al tăcerii. Aici, ca şi în muzică,

tăcerea dobândeşte o importanţă capitală. Este, în fond,

ceea ce afirma Myriam Anderson (amintită mai sus) când

vede în carte „...o suită muzicală de aventuri interioare”.

Putem spune, prin urmare, că scrierile lui Vona survin

dintr-o estetică a unei tăceri muzicale asupra Timpului

un destin excepţional (Ioana Pârvulescu, România literară,

nr. 47/ 1-7 dec. 1993: 5), O carte excepţională (Alexandru

George, România literară, nr.1/12-18 ianuarie 1994: 10),

Le génie de l’ingénieur (cronică semnată de Myriam

Anderson şi tradusă în limba română în Lupta nr. 246/ 22

mai 1995), Momentul literar 1945-1948. Frumuseţi glaciale

(Gabriel Dimiseanu, România literară, nr. 38/ 26 sept.- 2

oct. 2001: 10), Ancheta „Romanul Românesc” (în
Observatorul cultural, nr. 45-46/3-15 ian. 2001: 4).

Timp şi tăcere

Alexandru Vona, un personaj anxios, angoasat, scrii-

tor care întotdeauna încearcă să vadă şi partea cealaltă,

partea de umbră şi de taină a tuturor lucrurilor, mutatis

mutandis, posedă totuşi, element imponderabil, „un Ceva”

care-l apropie, spiritualmente, de Mircea Eliade şi Vintilă

Horia: obsedanta problemă a Timpului. Apropierea devine

evidentă chiar şi în ceea ce îl diferenţiază de aceştia. Astfel,

dacă în romanele primilor doi desluşim un anume tip de

relaţie cu timpul, în cazul lui Vona vom putea vorbi mai

degrabă despre o non-relaţie. Fără îndoială, şi aici,

referenţial, ficţiunea se raportează la Timp, dar referinţa

are o turnură apofatică, via negationis! ... Percepţia de

esenţă e similară: Timpul înseamnă istorie, înseamnă

dimensiunea malignă a fiinţării. Prin urmare, obsesia,

idiosincraziile sunt aceleaşi. Reacţia apare, totuşi, cu semn

schimbat: semnul minus! Ca atare, prozatorul nu va pune

problema ieşirii/evadării din Timpul istorie cum se

întâmplă în scrierile lui Eliade. Desigur, operând din

interiorul aceluiaşi tip de percepţii, reacţia, aparent, dar

numai aparent, pare diferită. Vona va învălui dimensiunea

cauzatoare a angoaselor produse de temporalitate sub

impenetrabile văluri de imensă şi stranie Tăcere. Se

desluşesc aici semnificaţii de gesticulaţie mistică, quasi

şamanică. Ceea ce intră în sfera unor interdicţii

fundamentale este aducerea la Cuvânt. Oroarea şi spaimele

produse de Zeul Cronos sunt atât de copleşitoare încât

acesta nu trebuie amintit nici măcar aluziv. Nimic din ceea

poate să trimită către acest Dieu sinistre, effrayant,

impassible, nu capătă drept întru rostire. Se cunoaşte din

Biblie (In principio erat verbum...) şi e temută oculta şi

magica forţă a Cuvântului, puterea lui de întemeiere şi,

implicit, capacităţile de a aduce şi inocula fatalele maleficii

ale Timpului în tot ceea ce se înţelege prin Real.
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prin care şi el, ca Povestaş, şi personajele lui se protejează.

Desigur, nu este o tăcere absolută. (Care, de altfel, e

imposibilă, pentru că sensul acesteia nu se opreşte în Ne-

Cuvânt ci în Ne-fiinţă. Aceea care, spunea Parmenide, nu

poate fi gândită!.. Într-un asemenea caz tăcerea ar fi

echivalentă cu neantul interior ce ar însemna pustiu infinit

şi absenţă.

Semnificaţia profundă a acestor ficţiuni poate fi

înţeleasă ca o adumbrire a lumii adăpostindu-se astfel

pentru a se proteja de lucrarea malefică a timpului.

Aluziile, uneori vagi, cu referiri la anumite tipuri de

obiecte (apare undeva cuvântul „diapozitive” de exemplu),

nu scot nici naraţiunea, nici locurile şi cu atât mai puţin

timpul istoric din starea de plutire/ suspensie ce inundă în

tot şi în toate. S-ar părea că până şi stările sufleteşti sunt

înghiţite de apele fără lumini şi fără transparenţe ale

indeciziei, ale ezitărilor şi, astfel, ale explicabilei tăceri.

Tot atât de stranie se vădeşte uimitoarea povestire

datând din 1946 şi intitulată Misterioasa dispariţie a

oraşului din câmpie. Dar iată cât de firesc se derulează la

acest prozator o întâmplare unde, evident, realitatea este

pulverizată chiar din primele cuvinte: „...într-o dimineaţă,

sfântul care locuia deasupra oraşului răsturnă din greşeală

chepengul de sus închis de 10.000 de ani şi, într-o clipă, un

cilindru dintr-un fluid mai luminos decât lumina, mai

uşor decât aerul, transparent şi blând ca lacrima, crescu

din mijlocul unui teren viran, pierzându-se ameţitor în

cer, mai sus decât orice privire.” (Vona, 2001:39)

Publicată într-un volum de proze scurte, despre

Misterioasa dispariţie ... s-a spus că este o „adevărată capo-

doperă a genului mistic/..../ Contactul cu transcendentul

este feeric pustiitor. Iar când acesta se retrage oamenii nu

mai pot reveni la normal, ci rămân pietrificaţi de absenţa

divinului./.../ În această bijuterie epică, e limpede că

Alexandru Vona a dat peste lumea arhetipală a misticii...”

(Petreu, 2001: 129)
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RODICA GRIGORE

Aleš Debeljak. Dialog, tăcere, poezie*

„Poemul acesta e pentru tine, cel fără de nume.”

Aleš Debeljak

Destul de puţin cunoscut chiar şi în cercurile lite-

rare occidentale şi mai degrabă ignorat de publicul larg,

Aleš Debeljak se dovedeşte a fi, într-o lume cum e cea în

care trăim (lumea topurilor literare, a valorii care se

demonstrează, cam prea adesea, chiar şi în poezie,

exclusiv prin numărul de exemplare vândute dintr-o

carte, a superlativelor critice nu întotdeauna dublate de

criterii estetice coerente), un extraordinar artist al

cuvântului. Căci el a reuşit să readucă limbajul poetic la

o (aparentă, desigur, să nu cumva să ne lăsăm înşelaţi)

simplitate a ex-presiei, rar întâlnită printre diversele şi

numeroasele –isme care au marcat şi marchează lirica

epocii contemporane. Necunoscută, cu puţine excepţii,

în România, ca, de altfel, şi în alte ţări, poezia slovenă

îşi dezvăluie, astfel, prin autorul de faţă, potenţialul şi

capacitatea expresivă.

Peisaj şi meditaţie
Aleš Debeljak (născut în anul 1961), considerat u-

nul dintre cei mai importanţi oameni de litere din

Slovenia, poet şi eseist, specialist în sociologia culturii şi

profesor la prestigioase universităţi europene, a publi-

cat mai multe volume de versuri, între care merită

amintite Dicţionarul liniştii (1987), Clipe de spaimă:

fotografii de pe drum (1990), Oraşul şi copilul (1996) şi

Contrabandiştii (2009). Din toate acestea sunt extrase

poeme reprezentative, incluse în excelenta antologie în

limba română, intitulată Manufactura ţărânii, publicată

la Editura Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj-Napoca, în

frumoasa traducere semnată de Paula Braga Šimenc.

Critica literară a vorbit adesea despre evoluţia liri-

cii lui Aleš Debeljak, căci poetul trece de la delicatul

peisagism al primelor creaţii la meditaţia profundă

asupra condiţiei umane şi asupra consecinţelor pe care

evenimentele istorice majore le au asupra fiecărui

individ în parte (mai cu seamă în contextul tensionat al

istoriei recente a fostei Iugoslavii) , pentru a ajunge la

expresia elaborată şi clară din volumele cele mai noi.

Numai că nici chiar în textele ce dau impresia apro-

pierii de formula unor pasteluri sau de cea a notaţiilor

peisagistice poetul nu rămâne la statutul de simplu

observator, ci transformă totul în nuanţată descriere a

unor peisaje sufleteşti care reprezintă replici subtile

adresate marelui univers din care facem cu toţii parte:

„Umbrele se îndesesc, spinările lungi ale dealurilor/ se

scufundă în valurile oceanului, se aude sunetul/

monoton al unei trompete solo.// [.. .] Pereţii albi ai

căsuţelor vibrează de/ căldură, letargia mănâncă ficatul

ofiţerului. Pe care-l/ transformă într-un ierbar. Uneori,

unul dintre ei recită din/ Dante. Şi-ncet, în el se-adună

multă moarte.” (Biografia somnului)

Aşadar, „pastelul” pe care îl practică Debeljak este

un inedit exerciţiu de menţinere a echilibrului prin

intermediul căruia fiinţa umană încearcă să se integreze

cât mai adecvat în marele mecanism al lumii, textul

poetic e pus sub metaforicul semn al unei balanţe ce

trebuie ţinută nemişcată. Nu avem de-a face nicidecum

cu o scăpare de sub control a lirismului, care rămâne, în

fiecare poem, perfect dozat. Căci textele acestea

demonstrează excelenta funcţionare a intelectului, fiind

calme, deşi calde, dacă e să amintim aici doar versuri

precum: „Să supravieţuieşti la tot ce dăinuie în armonia

aparentă./ Să fii zăpadă în palma caldă, ce va îngheţa de

greutatea cristalelor argintii./ Să fii o literă în sanscrită.

Miere de hrişcă./ Să fii mai puţin decât eternitatea şi

documentele confidenţiale./ Să devii lumea macului,

frunza tutunului, un ţinut pustiu./ Cuvântul pe care

nimeni nu va şti să îl repete corect.”

Pe de altă parte, dacă avem în vedere textele unde

se simte influenţa evenimentelor istorice, respectiv cele

de meditaţie cu privire la destinul ţărilor din fosta

Iugoslavie, poetul dă senzaţia că păşeşte pe drumuri

presărate cu cenuşă ca printr-un peisaj interior,

decorurile exterioare tind să se estompeze progresiv,
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entuziasmul e şi el temperat sau transformat în grimasă

de durere, aşa cum stau lucrurile, de exemplu, în Elegii

nordice: „În clipa asta trecătoare, în penumbra unei

camere îngheţate, tunetul vine de departe, prin/

fereastra descleiată şi geamurile prăfuite, în după-

amiaza asta târzie, apa din ceainic nu vrea să/ fiarbă,

când peştii de-abia respiră sub gheaţă, când uneori,

aproape adormit, tresari, ca şi când/ nimic din ce ai fi

putut să speri n-ar mai exista,/ [.. .] când piatra ascuţită

străpunge craniul, să-ţi amintesc, oare, în clipa asta,/ că

trupul tău boţit nu va fi cu nimic diferit de conturul

umbrei, arbust solitar ce se întinde pieziş/ pe pământul

bătătorit la răsărit de Eden?”

Dincolo de orice, se vede dorinţa de a găsi expresia

cât mai adecvată pentru întrebările exis-tenţiale, dar

acest lucru nu se întâmplă recurgând la simplul

descriptivism, ci mai cu seamă printr-o dorinţă de

atingere de-a dreptul ideală a marilor adevăruri ale

versului însuşi. Poetul încearcă mereu să descopere cele

mai potrivite nume pentru grelele îndoieli şi interogaţii,

peste toate domnind un sens profund al identificării

depline cu tainele lumii. De aici o anumită capacitate

de renunţare benevolă, ca şi satisfacţia identificată într-

un neaşteptat exil interior sau în retragerea în singu-

rătate. În acest fel, spaţiul strict exterior devine teritoriu

lăuntric, şi tot de aici ne dăm seama de modul aparte în

care poetul tratează – şi rezolvă într-un mod neaşteptat

de convingător – marea temă a timpului, simţit, nu o

dată, la fel ca în lirica marilor mistici, ca o profundă

rugăciune: „Iarba de pe morminte creşte mai repede

decât amintirea. O plapumă/ verde acoperă glezne şi

pietre. Şi răsadurile vinovăţiei depuse în ficat/ încolţesc

asemenea liniştii de la sfârşitul unei cantate pentru cor.

Chiar aşa:/ când poemul ăsta se va sfârşi, nimic nu va

supravieţui printre versuri.” (Metamorfoza ierbii – pe o

temă din Ovidiu) Gândul omenesc pare a se identifica

la tot pasul cu nemărginirea, iar memoria, cu libertatea

în sensul cel mai cuprinzător al termenului. Lumea

însăşi pare a dobândi, prin toate aceste demersuri, un

nou principiu ordonator, în care adorarea extatică ia

forma unui adevărat ceremonial cosmic, la care parti-

cipă toate elementele naturii: „Acolo unde ar fi trebuit

să fie un stol de grauri plini de viaţă, acum/ domneşte

doar pustiul aerului./ [.. .] În ce mă priveşte,/ trebuie să

spun: mai curând decât tăcerea, mă interesează

imperfecta/ pasiune a cuvântului care cheamă sămânţa

pentru ca apoi să explodeze/ în floare.” (Imperfecta

pasiune a cuvântului)

Atmosferă şi artă poetică
Interesant este însă că, în versurile acestui poet, to-

tul se complică deşi rămâne aparent foarte simplu,

deoarece Aleš Debeljak porneşte de la lucrurile cele mai

comune, adesea chiar de la obiectele care îi umplu casa

sau camera, pentru a ajunge la pura metafizică: „Sunt

ani de când acele ceasornicelor de perete au încre-

menit./ Puii de căprioară au înţepenit în litografie. –

Descrierea continuă. –/ Iar fructele dospite se urcă la

cap/ un fel de nălucă zace în uşoara buimăceală./ Nu-i

de mirare. Amintirea se topeşte asemenea cerii.” Toate

obiectele cotidiene se văd, astfel, transformate în

„obiecte” poetice, iar opera în ansamblu devine locul

predilect în care autorul său se retrage din faţa lumii,

singurul spaţiu in stare să-l apere de intruziunea,

adesea atât de brutală, a realului şi prozaicului. Cel mai

frecvent, totul este învăluit într-o nostalgie specifică

doar marilor creatori de poezie, nutrind mereu senti-

mentul morţii ascunse, oarecum ca la Rainer Maria

Rilke, în toate lucrurile, sau, dacă nu, al trecerii inex-

orabile a timpului. Cititorul va avea, astfel, în faţă, un

spaţiu creionat doar din linii de lumină sau umbră în

care domneşte o nostalgie aproape permanentă a trecu-

tului, în care sunt multe amintiri de-abia evocate, per-

manentă provocare pentru cititorul ideal.

Aleš Debeljak concepe poezia ca pe o funda-

mentală legătură între marele univers exterior şi fiinţa

umană şi, deopotrivă, între fiinţele umane, puse sub

semnul unei atracţii ce rămâne, cel mai adesea, expresia

unei purităţi nu neapărat hieratice, ci pline de o căldură

neobişnuită – şi cu atât mai omenească. În plus, el este

şi unul din acei poeţi care se mărturisesc în vers,

nedorind, însă să iasă în evidenţă, de aici şi pregnanţa

mesajului său, de o discreţie a expresiei rar întâlnită în

peisajul liricii contemporane şi de o tensiune interioară

care, probabil, mai e de găsit doar în unele din cele mai

bune pagini ale lui Umberto Saba. Rezultatul va fi, din-

colo de orice, o tulburătoare poezie de atmosferă, din

care nu lipseşte niciodată aerul specific al Ljubljanei,

oraşul de care e atât de profund legat poetul: „Am mai

venit de câteva ori în anul ăsta, dacă exclud pelerinajul/

cu lumânarea obligatorie pentru toţi sfinţii, fireşte./ Am

venit să mângâi iarba, care creşte în toate părţile,/ ca şi

când n-ar fi a ta, ca şi când cu tine împarte/ doar greuta
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-tea pietrei de mormânt.” (Vii şi morţi. Cimitirul Ljub-

ljana-Žale) .

Pentru Debeljak, poezia nu e un scop în sine, nici

nu există în mod autonom: este puntea ce uneşte

fiinţele umane, elementul de unică legătură dintre

acestea şi marile mistere ale universului. Pentru

romantici, glasul poetului era al tuturor; pentru

reprezentanţii epocii contemporane, inclusiv pentru

autorul de faţă, el este vocea unui Nimeni personificat,

imagine prin excelenţă a anonimatului care îl apără pe

miticul Ulise. Dar „toţi” şi „nimeni” devin termeni

echivalenţi în acest context, şi ambii sunt la fel de

departe de autor şi de „eul” său empiric. Poetul, în

accepţiunea creatorului sloven, nu mai este „un mic

zeu”, aşa cum dorea Huidobro, ci dispare în spatele

vocii sale, o voce care îi aparţine deoarece este glasul

limbii profunde, a nici unuia şi a tuturor: „Simt aproape

fizic că nu-i în zadar să călăuzesc în apeductul limbii/

legămintele necunoscuţilor în delir şi sufletul şi trupul

secolului.” Spaţiul unde se întrupează actul-poem este

cel al împrejurărilor eterne, locul unde relativul şi

absolutul fuzionează fără a dispărea. Clipa poemului e

disoluţia tuturor clipelor; şi totuşi, clipa eternă a

poemului este cea a timpului unic, irepetabil, istoric, iar

poemul e întâmplarea privilegiată ce irumpe în absolut.

Absolutul înglobează întâmplarea, unicitatea vieţii

umane e dizolvată într-o infinită numărătoare, mereu

în derulare; poemul devine, astfel, dublul universului,

incluzând existenţa umană în marea curgere a timpului.

Sau, după cum scrie Debeljak într-unul din poemele

sale, „Limbajul nu se poate lua la întrecere cu liniştea./

E timpul să devin acustica liniştii, un permanent dialog

mut.”

*Aleš Debeljak,Manufactura ţărânii. Antologie de versuri
Traducere şi cuvânt înainte Paula Braga Šimenc,

Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012
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DINU VIRGIL

Afaceri în culisele secolului

Bătrânul timp, ajuns judecător,

Bătea ciocanul judecăţii-n noi,

Şi proclama apoi neiertător:

„Eşti condamnat să te împarţi la doi!”

Dar nu ştia, săracul duh citit

Că eu urma să mă adun acum

Că prea am fost în lume risipit

De am rămas pe suflet cu parfum.

Şi-aşa am început să strâng

Fărâmă cu fărâm-a mea fiinţă

Să-mi domolesc un eu nătâng

Pe calea strâmtă către biruinţă.

Prea mari afaceri existau pe rol

În spatele culiselor cu vreme,

C-am preferat să intr-un lume gol,

S-aud şoptind un suflet care geme.

De-atunci te caut, miez de dor,

Să-mi execut pedeapsa, cum s-a scris,

Tânjind mereu secunda de amor

Ca tuşă pe-un tablou de cer deschis.

Am auzit

Am auzit că Dumnezeu m-a căutat

Iar eu mă ascundeam în lumea goală

A luat un colţ de pâine şi m-a aşteptat

Pe vechiul prag de la a vieţii şcoală

Am auzit că Fiul Lui s-a răstignit

Şi-atâta sânge-a curs, fără măsură,

Că L-am scuipat, bătut şi L-am jignit

Cu gândul meu şi inima impură

Am auzit că mi-a lăsat Duh Sfânt,

Ce bun eşti, Doamne, şi câtă răbdare

Să schimbi un biet pumn de pământ

În vas sfinţit pentru-nchinare

Am auzit (şi se repetă des)

Cum sufletul se vinde la tarabă

Şi că nimic din lume nu-i ales

Dacă fiinţa laşi să-ţi fie slabă.

Am auzit şi tot aud mereu

Se-nvârt cuvintele-n ecouri lungi

„Când vei scăpa de propriul eu

Să speri: la cer o să ajungi!”

Acasă

Am un Acasă, / dor de cer

Ce nu mă lasă / ca să pier

Să trec de tot / mult mai uşor

Că vreau să pot / spre mâine zbor

Te las tăcută / lume disperată

Azi îmi eşti mută, / mi-ai vorbit odată

A fost demult / uitat e timpu-acum

Nu te ascult / e focu-ţi fără fum

Speranţe noi / renasc în sânge pur

Plăcute ploi / şoptesc de bun augur

Unde eşti tu / acolo-i Dumnezeu

Te rog, mă du / să fiu cu El şi eu
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Autentic

S-a spart mugurul ferestrei

Şi în suflet mă inundă

Dor de prea înaltul crestei

Şi-un sfârşit de viaţă mundă

Mă zidesc între nisipuri,

Port povara unei vremi

Tot schimbând mereu la chipuri

Nu ai cum să nu te temi

Îngerii şoptesc de bine

Din înaltul lor de slavă

Nu mă mai aud de mine

Traversând prin lumea gravă

Nu-mi rămâne decât calea

Conştiinţei împăcate

N-aleg muntele, nici valea

Miez trăirii delicate

Îmi pun inima la soare

Ori mă travestesc în lună

Simt cum fericirea moare

Dacă n-am lumina bună

Atunci îmi ascund iubirea

Cam în fiecare clipă

Ca să-nceapă nesfârşirea

Îmi mai trebui-o aripă

Bucuria speranţei

S-a înserat şi stau de pază

La inimile noastre tremurate

Se-aude gândul pe a lunii rază

Şoptind despre trăiri adevărate

Sădită în pământ de bine

Iubirea a rodit credinţă

Deschide ochii, înger, către mine,

Salvează-mă de fosta mea fiinţă

Te-am aşteptat cu sufletul la cer

Şi multa rugă mi-a fost auzită

Tu eşti lumina de la care sper

Să îmi arate viaţa cea neprihănită

Când vom fi doi, om obosi pe rând,

Mereu cu cele bune înainte

Purtându-ne cu celălalt în gând

Şi numai cu Isus în cele sfinte

Aprinde-n mine dorul de frumos

Aroma ta cu gust de sărutate

Şi nu mai este clipă de prisos

Te voi iubi până la ultima suflare

Bolile lumii

De eşti bolnav şi nu-ţi găseşti scăpare

Iar leacurile nu-ţi sunt de-ajutor

Să treci, te rog, cu rugă şi-nchinare

Pe la piciorul crucii de Mântuitor

Dacă eşti trist şi lacrimi stau să-ţi cadă,

De nu vezi viitorul timp trăit

Să ştii că este cine să te vadă:

Isus, ce pentru tine s-a jertfit.

Dac-ai greşit şi n-ai cum să repari

Tot răul care tu l-ai săvârşit

Rămâi în preajma sufletelor tari

Care pe Domnu-L au descoperit

De eşti sărac, te simţi fără putere

Iar lumea ţi se pare searbăd loc

Gândeşte la a lui Hristos avere

Şi fi-vei omul cel mai cu noroc

Dacă te doare inima din piept

Şi toate sunt întoarse împotrivă

Să ştii că numai Dumnezeu e drept

Iubirea Lui te scoate din derivă
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IOAN GROȘAN

SEX ÎN SOCIALISM *
"CÂNTAREA ROMÂNIEI" - CÂNTAREA EROSULUI

- o amintire -

Deşi regimul Ceauşescu făcea mare caz de grija

lui pentru natalitate, pentru sporul "neabătut" al popu-

laţiei, aceste fenomene erau văzute mai degrabă într-un

regim - cum să-i zic? - zootehnic, aşa cum se urmărea

sporirea şeptelului. Se crea senzaţia ciudată că actul

conceperii unui copil nu avea nicio legătură cu sexul,

cu sentimentul erotic care uneşte şi consolidează un

cuplu, ci părea o pură operaţiune de însămânţare

artificială, riguros planificată, cum se făcea în anumite

unităţi cooperatiste, în absenţa taurului. Fiind probabil

actul care exprimă cel mai bine ideea de libertate,

erosul era privit cu pudibondă suspiciune, ca unul ce

scăpa controlului partinic. De aici şi acele umilitoare

controale ginecologice la care erau supuse periodic

conaţionalele noastre, de aici şi urmărirea necruţătoare

a medicilor şi moaşelor care îndrăzneau să facă avorturi

ş.a.m.d. Şi de aici, desigur, şi formele dacă nu de revoltă

împotriva asexualităţii sistemului, atunci de subminare

inteligentă şi de recuperare a sexualităţii în chiar

interiorul sistemului.

Una din cele mai originale astfel de forme de

recuperare a erosului în accepţia lui primară o practica

un bun prieten al meu, al cărui nume, din considerente

obiective, îl trec sub tăcere. Era un bărbat tânăr,

frumos, cu un succes la femei care nu-i potolea deloc

apetitul erotic. Nici n-ar fi avut cum în orăşelul unde

fusese repartizat ca profesor de franceză şi unde,

normal, în scurt timp, "răsese" tot ceea ce era de "ras".

Atunci mi-a spus că a descoperit că plăcerea de a face

dragoste fără oprelişti e chiar vocaţia lui, aşa cum alţii

au vocaţie de violonist sau de chirurg, şi că nu mai

trebuie să se culce haotic, la nimereală, să facă "amor de

gherilă", cum zicea el, ci trebuie să o facă "ştiinţific",

după un anumit plan. Şi-a cumpărat o hartă mare a

României şi şi-a atârnat-o în garsonieră. Ideea lui, în

mare, era următoarea: ţara noastră, din cauza constrân-

gerilor ideologice la care e supusă populaţia, avea cel

mai mare potenţial erotic din Europa. Fenomenul

sexualităţii era, în imaginaţia lui, asemenea unui uriaş

cazan sub presiune; trebuia numai găsite supapele nece-

sare pentru a-i elibera formidabila energie. (Am folosit

figura şi ideile amicului meu pentru un personaj din

"Un om din Est") .

Ei bine, cum făcea? Fixa, de pildă, cu un steguleţ

albastru cu ac o localitate pe hartă, să zicem Medgidia.

Făcea ce făcea şi ajungea până la urmă în localitatea cu

pricina. Nici nu era greu: având şi oarece talent literar,

era în consecinţă invitat (sau îşi făcea rost de o invi-

taţie) la puzderia de simpozioane, colocvii, festivaluri,

concursuri literare, manifestări folclorice, corale etc.

etc. ce împânziseră pe-atunci ţara şi care, toate, se

înscriau în fenomenul de aberantă grandoare numit

"Cântarea României".

Bun, ajungea într-o zi, două, trei la Medgidia: Şi

aici e aici: amicul nu ataca la întâmplare, ci căuta acel

exemplar feminin care, în concepţia lui, exprima cel

mai bine spiritul locului şi al timpului respectiv, acel

spiritus loci de care vorbeau latinii.

Cine, de exemplu, putea întrupa acel spirit în

Medgidia? Evident, o lucrătoare de la Combinatul de

Ciment, dar nu oricare, ci având în vedere compoziţa

etnică a oraşului, o tătăroaică sau turcoaică. Dacă

respectiva avea şi o oarecare funcţie pe linie UTC sau

PCR în fabrică - era perfect. Şi chiar dacă amicului nu-i

ieşea cucerirea "din prima", îi făcea fetei (sau femeii,

chiar dacă era căsătorită!) o curte în draci, prin

telefoane, scrisori, flori, cadouri ş.a.m.d. După ce ea

ceda, acest Casanova socialist îşi punea în aplicare

principiul de la care, cât a stat în România, nu s-a

abătut nicioadată: nu se culca niciodată mai mult de

trei ori cu persoana cucerită, "ca să nu se lege", zicea el,

după care schimba steguleţul albastru cu unul roşu,
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semn că misiunea fusese îndeplinită.

Cu fiecare vizită a mea în garsoniera lui vedeam că

încet, încet, harta se umple de steguleţe roşii. Rând pe

rând au căzut Făureiul, Buhuşiul, Miercurea Ciuc,

Salonta, Agnita, Tulcea, Olteniţa, Băileştiul, Zalăul,

Lugojul, Sighetul Marmaţiei. "Cântarea României"

devenise pur şi simplu o "Cântare a Erosului". Însă cu

toate că mai rămăseseră puţine colţişoare ale patriei

unde să nu fi fost armăsar întelectual, îl vedeam deseori

trist. "Măcar până la Debreţin să pot să ies, da' nu-mi

dau ăstia paşaport. Tu-ţi dai seama ce teren virgin e

Europa?!" - ofta el.

A ieşit până la urmă în Europa după 1989 şi a şi

rămas acolo, în Germania. Prin '96 l-am găsit într-un

orăşel de lângă Frankfurt, căsătorit cu o nemţoaică

bogată, mai în vârstă decât el. Se îngrăşase, se

îmburghezise, avea BMW. Când amfitrioana a ieşit să

ne mai aducă nişte bere, am arătat spre pereţi: "Unde-i

harta Germaniei?" A zâmbit: "Nu-mi mai trebuie

nimic". Apoi, văzând mirarea mea, s-a aplecat şi mi-a

şoptit: "Mă Ioane, în democraţie sexul n-are nici un

haz. Şi-apoi, ştii ce a dracului e nemţoaica asta la pat?"

* (fragment din volumul în pregătire"Lumea ca

literatură")

RODICA DRAGOMIR

SETE

Femeia osteneşte, trudnic,

spre secera lunii, purtând

pe umeri desagii umpluţi

cu noapte. Pământul se-ndoaie

sub paşii-i de melc, însetată,

la marginea timpului,

va bea cu nesaţ

din lumină.

PRINTRE IERBURI

Păduri adormite

răcoros îmi veghează ne-nceputele

drumuri.

Printre ierburi încă albastre,

trupul meu aşteptând.

Întoarce-voi faţa când naşterea

apelor îmi va creşte-n auz,

ca o naştere de sine,

şi-n ele, ascunsă-n adânc,

piatra de temelie.

SUB SEMNE

Sub semne heraldice,

călător în alte milenii,

gârbovit sub aromele trecutului

ca sub povara ideilor abstracte.

Se poate muri şi trăi deodată,

mereu prizonier

între file de carte.

Eşti nebunul

de pe tabla de şah

a istoriei.

Olimpul s-ascunde

şi astăzi sub nori.

Pentru cine mai bat clopotele?

3399



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE

MARIUS CHELARU

TATA

sufletul meu şi cu mine am stat cale de-o noapte

alături de timp

privind prin ochii tatălui meu mort

realitatea ce se ascunde dincolo

am hoinărit pe chipul lui pe care şi ridurile muriseră

dar pe care toate era acum scrise

dragoste risipă vise ucise sau nenăscute şi dorinţe copile

viaţa lui şedea lângă mine

învelită-ntr-un giulgiu din sărutări ofilite

noaptea dinlăuntrul trupului lui m-a învăluit agale

tata îşi îngropa în cenuşa de clipe sinele care se stinsese

s-a uitat către viaţă şi fără o vorbă a aruncat ultima

lopată

în care se agăţase un vis cu el şi cu mama

de când mă născusem eu

ei râdeau măsurând astfel fericirea

cu micul meu trup în care sufletul se zbătea să-şi facă loc

în zori

am luat visul acela

şi l-am pus pe un trandafir pentru mama

când s-a născut singurătatea mea

am îngrijit-o ca pe o floare

a crescut ca un copil

cu vise dorinţe speranţe

avea vise ciudate

despre păduri goale de copaci şi de ierburi

mă înveleam cu visele ei

ea mă învelea pe mine

când ne plimbam împreună

oamenii ne priveau cu ochi aprinşi

sau invidioşi

căci nu mulţi pot creşte singurătatea atât de frumos

uneori

seara

stau

singur

fără singurătate în faţa mea

şi aştept

aşa stătea tata acolo-n sicriu

dar eu îl vedeam

cum

călca printre poveşti

aşteptându-mă

cam pe când eram pregătit

să devin un suflet îmbrăcat cu trup

aşternându-mi lumea la picioare

ca pe un pled care aştepta să-l brodez cu dorinţele mele

mi-a pus palmele pe pământ şi pământul m-a primit

lăsându-mă să particip la marele spectacol

acum el bătea cu pasul drumul către sufletul pământului

mi-am înşiruit paşii îmbibaţi cu mirare

nici o zi prin care am trecut nu m-a găzduit

cu toate visele mele înlăuntrul ei

mai mult decât să-mi fac un lănţişor din amintiri

pe care le-aş fi dorit

locuind uneori în cuvintele mamei şi ale tatei

mirat de starea de a fi

Acum tata şi-a terminat paşii

amintirile l-au părăsit odată cu trupul

s-a spulberat ca o întâmplare într-un ocean de linişte

am rămas eu cu fraţii mei şi mama

care încă mai aşteaptă o floare de la el dimineaţa

dar în noaptea aceea cu miros de tristeţi reînviate

gândurile îmi curgeau

ca lacrimile unor lumânări de mult topite

aud glasurile părinţilor mei mai tineri decât fost-au ei
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curge sângele celor ucişi

şi al celor nenăscuţi

în palmele mele

intră ţintele indiferenţei voastre

Eu sunt Cristos

din inima mea

curg râurile raiului

cresc trandafirii iubirii

în inima mea

locuiţi toţi

cei care mă vedeţi

cei care nu mă auziţi

în poezia mea

sălăşluieşte Domnul

îmbăindu-şi gândurile

în fiecare lacrimă a voastră

Eu sunt Cristos

ACASĂ

odinioară

acasă

în satul mamaiei

era un loc în care nu murea nimeni

şi iarba era verde ca ochii raiului

timpul nu însemna nimic

se măsura între prima respiraţie a ghioceilor

şi gustul cireşelor de mai

odinioară

noaptea era atunci când visezi

şi zorii când mirosul strugurilor copţi se furişa

printre degetele soarelui până la tine

odinioară

raiul era un loc ca acasă

doar că îngerii aveau chipul celor din jur

odinioară
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vreodată

închid ochii şi privesc dincolo de mine

ochii tatei par acum flori ce găzduiesc poveşti

poate

pentru vreun un om odinioară drag

pe care l-a înfulecat uitarea

deşi credea că nici pământul n-o să-l uite

s-au stins sub pleoapa zilei nou născute şi ultimele umbre

visele cu tata

îşi pierd siluetele din ce în ce mai subţiate

mă întreb

am existat ’nainte de noaptea asta

mirosind a tăceri şi tristeţi reînviate?

CRIST

în faţa noastră

nevăzut de nimeni

şade Crist

trist

scripturile recită

pentru nimeni

şopteşte

Eu sunt Cristos

port durerea lumii

însângerat de cel mai proaspăt război

port fericirea lumii

în zâmbetul ultimului nou născut

port soarele

şi florile

dorinţa de a visa

e dreptul meu să visez

al vostru e să credeţi

sau nu

Eu sunt Cristos

şopteşte El trist

în sufletul meu

şoptesc toate iubirile lumii

prin venele mele
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SERGIU VÂLCU

ANIVERSAREA BUNICULUI
(comédie în 2 părţi - fragment)*

Personaje:

BUNICUL : pensionar, 67 ani

BUNICA : pensionară, vârstă asemănătoare

MIRELA : elevă ultimul an de liceu, 18 ani şi trei luni

MIHAI : tatăl Mirelei, 45 ani

MAGDA: mama Mirelei, aceeaşi vârstă cu Mihai

POŞTAŞUL, MEDICUL, PREOTUL, STUDENTUL:
personaje jucate de acelaşi actor

VASILEASCA, DANSATOAREA: aceeaşi acriţă

ÎNTÂIUL CIOCLU
AL DOILEA CIOCLU

Partea a doua
*(urmare din numărul 4 (5) octombrie 2014)

Medicul: Cel mai profund respect, doamnă. La telefon

nu mi s-a relatat nimic despre soarta pisicii.

Bunica: Să o luăm altfel. De la o vreme mi se întâmplă

tot felul de chestii ciudate, la care nu am explicaţie. În

primul rând sunt cam uitucă.

Medicul: De când?

Bunica: De când ce?... Să lăsăm asta. Văd dragoni în

bucătărie, să presupunem. Ce poate să fie?

Medicul: Sunt grăbit dar putem face un test rapid. Ce

vârstă aveţi?

Bunica: 39. (Medicul se holbează la ea. )Depinde din ce

direcţie priveşti chestiunea.

Medicul: Mă rog. Desenez aici, pe foaia asta, un cerc.

Ce vă sugerează?

Bunica: O femeie goală.

Medicul: Foarte bine. Acum desenez un oval, ce vă

sugerează?

Bunica: O femeie goală.

Medicul: Mda. Acum desenez un triunghi… sunteţi

atentă? Ce vă sugerează?

Bunica: O femeie goală.

Medicul (o priveşte bănuitor) : Aveţi o obsesie legată de

femeile goale.

Bunica: Eu? Păi cine a desenat obscenităţile alea?

Medicul: Mda. Săptămâna viitoare ar trebui să lucrăm

la cabinet cu inconştientul.

Bunica: Mă îndoiesc. Nu cred că soţul meu vrea să

vină.

Medicul: Să investigăm mai departe. Fumaţi?

Bunica: Nu.

Medicul: Consumaţi alcool?

Bunica (ezită) : Nu. Şi nu trebuie să-mi rânjeşti ca un

cretin.

Medicul (rânjind) : Oricum voi găsi ceva de care

suferiţi!

Bunica: Adică n-ai nici o veste bună pentru mine.

Medicul: Ba da. Boala asta va purta numele

dumneavoastră! Observ însă cu stupoare că avem aici

un decedat…

Bunica: Numai noi avem. Dumneata nu.

Mihai: Ce noroc! Ce noroc că n-a trebuit să mai

cheltuim cu un apel telefonic… tocmai voiam să vă

sunăm pentru a constata un eventual deces al tatălui

meu.

( Mâna Bunicului cade pe fundul Magdei. )

Magda (ţipă) :A! Mă iertaţi…. A mişcat!

Medicul (îngrijorat) : Copilul? Sunteţi însărcinată?

Magda: Nu! Mortul!

Mirela: Ştiu eu. Morţii nu rămân însărcinaţi.

Bunica: Vezi cum vorbeşti de Bunicul!

Mirela: Credeţi că dacă-i daţi save se scoală?

Bunica: E riscant!

Medicul (ia pulsul mortului) : Nu, domnişoară, e mort

ca toţi morţii.

Mirela: Vă înşelaţi, doctore. Bunicul nu e un mort ca

toţi morţii, este cel mai frumos mort din lume!

Medicul: Mă rog… Ar trebui să procedăm la întocmi-
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rea actelor, sunt aşteptat alături şi mai am alte cazuri în

stand-by. Numele decedatului?

Mihai: Popescu.

Medicul: Prenumele?

Mihai: George.

Medicul (interesat de prezenţa Mirelei, se adresează ei) :

Îmi spuneţi vârsta?

Mirela: De ce vă interesează? Sunteţi ginecolog?

Medicul (încet) : Nu, dar aş putea arunca o privire…

Vârsta celui mai frumos mort din lume, am vrut să

spun!

Magda: Chiar înainte de a muri împlinise 67 de ani….

Medicul: Sexul decedatului?

Bunica (soarbe din sticlă) : Enorm!

Medicul: Mă scuzaţi…masculin, fireşte…. Profesia lui

actuală?

Bunica: Mort.

Medicul: Un mort frumos, ar spune

domnişoara…(Întinde lui Mihai hârtia.) Cu această

adeverinţă de înhumare vă prezentaţi la preotul din

parohia dv. Şi procedaţi la cele creştineşti. Condo-

leanţele mele… (Iese ţeapăn. )

Mihai: Acum, că treaba e pe jumătate rezolvată….

Sicriu avem… adeverinţă de înhumare avem…

Mirela: …mort mişto avem…

Mihai: …să sunăm după preot. Mirela, îmi dai

telefonul tău?

Mirela: Nu! Că al meu e pe cartelă şi al tău e pe

abonament! Zgârcitule… Mai bine dă un bip la 112.

Bunica: Nu vă agitaţi, că am o presimţire…

(Intră Preotul. Acelaşi actor care a jucatPoştaşul şiMedicul.)

Preotul: Familia Vasilescu?

Mirela: Hop că a venit şi ninja!

Bunica: Noi suntem Popeştii, Vasileştii stau în

apartamentul de vis-à-vis. Zgârciţii, dacă nu îşi pun bec

pe scară la intrarea în apartament, toată lumea dă

buzna la noi!

Mihai: Păi sigur, ei pot să fie economi! .. .

Bunica (Preotului) : Dar ce aveţi cu ei? Sper din toată

inima că Vasileasca a păţit ceva!

Preotul: Din păcate, da.

Bunica: Din fericire…. aţi spus da?

Preotul: În aşteptarea cutremurului atât de intens

mediatizat la televizor, a făcut stop cardiac atunci când

o pisică străină de casa lor a doborât de pe masa din

bucătărie oala cu lapte.

Bunica: Sper că pisica nu a păţit nimic! (Luându-l

deoparte.) Părinte, aş avea eu o problemă personală...

Preotul: S-a întâmplat ceva?

Bunica: Mă cred Dumnezeu.

Preotul: Să o luăm cu binişorul, cu începutul…

Bunica: La început am făcut Cerul şi Pământul.

Preotul: Ii!…! Piei drace! Observ cu stupoare că aici

avem un decedat…

Mihai: Ce noroc! Ce noroc că n-a trebuit să mai

cheltuim cu un apel telefonic… tocmai voiam să vă

sunăm pentru înmormântarea tatălui meu.

(Mâna Bunicului cade pe fundul Magdei. )

Magda: A! Mă iertaţi…. Mi s-a părut că mişcă!

Preotul: Copilul? Sunteţi însărcinată?

Magda: Nu! Mortul!

Mirela: Eu nu sunt raţă să mă repet. Morţii nu rămân

însărcinaţi.

Bunica : Vezi cum vorbeşti de Bunicul!

Preotul: Nu, doamnă, e mort ca toţi morţii. Scrie şi în

certificatul medico-legal, îl văd pe masă. Şi dacă ar fi viu,

eu tot trebuie să-l îngrop, certificatul e certificat.

Mirela: Stimabilul ninj… stimabilul se înşeală. Bunicul

nu e un mort ca toţi morţii, este cel mai frumos mort din

lume!

Preotul: Desigur, domnişoară. Ce fel de om a fost?

Bunica : Îi plăceau fetele care îşi saltă foarte mult

veşmântul în mod tradiţional.

Preotul: A fost deci un om bun, de succes. Fiecare bărbat

de succes are în spatele lui o femeie.

Bunica: Dacă succesul continua, mai apăreau şi altele.

Deşi, la vârsta lui, succesul apare atunci când nu faci pe

tine.

Preotul: După câtă dragoste îi arătaţi, bănuiesc că v-a fost

un soţ fidel…

Bunica: În general, când se dădea jos din pat o făcea ca să

plece de acasă. Cum fidelitatea e totuna cu lipsa ocaziilor

favorabile, acum da, mi-e fidel.

Preotul: Evident că îl iubiţi chiar şi acum…

Bunica: Părinte! Contractul a fost clar! Până ce moartea ne

va despărţi!

Preotul: Să sperăm că a ajuns deja în Rai… să ne rugăm…

Mirela: În ce lume stupidă trăim! Toţi vrem să ajungem în

Rai dar nimeni nu vrea să moară!

Bunica: Mulţumesc, părinte, dar eu nu cred ….o fi în Rai

mai bine, însă în Iad are mai mulţi prieteni!

4433



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE

Preotul: Ar trebui să procedăm la întocmirea actelor, sunt

aşteptat şi alături şi mai am şi alţi clienţi care tocmai s-au

răcit. Ştiţi cum e după cutremur, aglomeraţie … Numele

decedatului?

Mihai: Popescu.

Preotul: Prenumele?

Mihai: George.

Preotul (interesat de prezenţa Mirelei, se adresează ei) : Îmi

spuneţi vârsta?

Mirela: De ce vă interesează? Sunteţi ginecolog?

Preotul (încet): Nu, dar aş putea arunca o privire…

Mirela: Cât tupeu, domnule, cât tupeu!

Preotul: Ei, dacă aveţi ceva împotrivă… ?

Mirela: N-am nimic împotrivă, dar cât tupeu, domnule,

cât tupeu!

Magda (îi e rău): Părinte, se poate un pic mai repede? Vi

se împute clientul.

Preotul: Da, hm… Deci, câţi ani?

Mirela: 18,3 ani.

Preotul: Nu, a a celui mai frumos mort din lume, am vrut

să spun.

Magda: Chiar înainte de a muri împlinise 67 de ani…. mai

repede, părinte...

Preotul: Sexul decedatului?

Bunica (şpriţuită, dă din mână a lehamite) : …minor…

Mihai: Părinte, o întrebare indiscretă… cam cât ar costa

toată înmormântarea?

Preotul: Cu totul… cam 2500 de euro.

Mihai: Şi o incinerare?

Preotul: 2800, dar e păcat…

Mihai: Normal că e păcat de atâţia bani… dar… dacă doar

l-am pârjoli, scap cu 500?

Preotul (dojenitor) : Fiule…

Bunica:Mihai!

Mihai: Bine, bine… îl îngropăm… Mai am o singură

întrebare. În parohia asta morţii se îngroapă obligatoriu

cu popa?

Preotul: Nu, la noi preotul rămâne afară. Astea fiind zise,

înmormântare uşoară şi să-l ierte Dumnezeu…

Bunica: Crezi că are atâta putere să-l ierte Cel de Sus la

câte păcate a săvârşit răposatul?

Preotul: EL poate numai ce vrea şi vrea numai ce poate.

Bunica: Cazul de faţă e clar, nu poate.

Preotul: Voia Domnului… Şi vă aşteptăm cu cel mai

frumos mort din lume la biserica ‘’ Sfinţi şi părinţi’’ de pe

strada Smintelii 69. Ora 14 netrecute fix!

( Iese. Sună telefonul Bunicii.)

Bunica: Alo?

Vocea (din off) : Domnul Popescu e acasă?

Bunica: Da. Dar numai până mâine la 14 netrecute fix, că

dup-aia îl îngropăm.

(Inchide.)

Magda: Acum ce mai e de făcut? Simt că mor…

Bunica: Nu muri! Norma de un mort pe zi ajunge. Hai

să-l băgăm pe Bunicul la cutie şi să-l predăm cu proces-

verbal la biserica ‘’Sfinţi şi părinţi’’ de pe strada Smintelii

69! 69, ha! Hai, puneţi mâna, nu mă lăsaţi singură… (Îl

înghesuie pe Bunic înapoi în sicriu şi trântesc capacul.)

Călătorie sprâncenată, Bunicule! Acu’ eşti şi tu liniştit. Nu

mai bei, nu mai fumezi, nu mai mergi la femei!

( Intră doi Ciocli, îmbrăcaţi în negru.)

Întâiul Cioclu: Familia Popescu? Ne iertaţi, aici s-a făcut o

livrare greşită.

Mihai: Cum… adică…la ce vă referiţi?

Al doilea Cioclu: Sicriul nu vă aparţine, el trebuia livrat la

familia Vasilescu, uşa de vis-a-vis.

Mirela ( filmează cu telefonul) : Naşpa, devine din ce în ce

mai palpitant. O dăm pe thriller.

Întâiul Cioclu: De altfel, e lămuritoare eticheta de pe

sicriu. Scrie clar, strada Smintelii paişpce, apartament 2,

familia Vasilescu. Cum dânşii nu au bec la uşă, a fost

livrat din greşeală la dumneavoastră. La Familia Popescu,

apartament 1. Ceea ce este ilegal, îmbogăţire fără just

temei cu un sicriu necuvenit. Penal.

Al doilea Cioclu (încuviinţează) : Penal clar. Aşa că îl vom

recupera pentru a-l livra beneficiarului corect.

Intâiul Cioclu: Familia Vasilescu.

Al doilea Cioclu: Ceea ce vom şi face în clipa următoare.

(Cioclii înşfacă amândoi sicriul şi ies cu el, spre uluiala

celorlalţi.)

Mirela:Waw! Mi se pare mie sau l-au şterpelit pe Bunicul?

Magda: Leşin…

Bunica: Dar leşină dracului odată, nu ne mai ameninţa!

Nu pot să mă concentrez.

Magda: Încerc, dar nu-mi iese!...

Mihai: E uluitor ce se întâmplă…

Mirela: Vezi câte se petrec dacă nu mă laşi să mă mărit?

Na! Şi stai să vezi ce urmează! ( Începe să râdă în hohote.)

Mihai: Ai înnebunit?

Mirela: Adică o s-o pună pe madam Vasilescu peste

Bunicu’ ? Sau… viceversa?
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Bunica: Parcă ar fi prima dată… Ce?! Pentru nimic în

lume! Îi omor pe amândoi! Satârul! Aduceţi satârul!

( Din culise se aud răcnete. )

Asta e de la vecini! Vasileasca… e vocea ei! Nu a murit

hoaşca bătrână!?

(Bunicul dă năvală speriat, baricadează uşa de la

intrare. )

Bunicul: Şşşt! Nu faceţi zgomot, mă urmăreşte domnul

Vasilescu cu satârul ridicat deasupra capului!

( În sfârşit, Magda leşină. )

Mirela: Bravo, Bunicule, eşti cel mai tare Pleistocen!

Yess! Cine se mai întoarce din morţi ca tine!

Mihai: Unul singur a mai făcut chestia asta… acu vreo

2000 de ani!

Bunica: A pierde un soţ e un lucru deosebit de greu, în

unele cazuri este de-a dreptul imposibil! Ia ascultă,

ghiuj bătrân, ce-ai făcut de vrea Vasilescu să te omoare

cu satârul? Că de satârul lui te-ai baricadat, dar de-al

meu cum mai scapi? Iată-l!

Bunicul ( se ascunde după masă) : Jur că dormeam

liniştit, când deodată se ridică tavanul şi Vasileasca se

suie pe mine! Când mă uit mai bine, eram amândoi

într-un sicriu! E logic să te trezeşti din somn într-un

sicriu şi cu vecina deasupra ta?!

Bunica : Da! Când e vorba de sex, la tine orice e logic!

Bunicul : Nu! N-ai loc!

Bunica (îl urmăreşte cu satârul în jurul mesei) : Tu să-

mi spui cum ai ajuns în sicriu! Intenţionat te-ai băgat

acolo, procletule, ştiai că e dedicat Vasileascăi! V-aţi dat

întîlnire în sicriu!

Bunicul: Îţi jur că nu! Când a început cutremurul nouă

pe Richter…uhuuuu…uhuuuu!

Bunica : … cinci pe Mercalli… fâs-fâââs…fâs-sfâââs!

Bunicul: …mi-am adus aminte că sunt pompier !

Bunica: …pensionar …

Bunicul: …decorat!

Bunica: . .băşinos…

Bunicul: …şi-atunci am dat năvală ca vântul în trei

secunde! .. . .

Bunica: …şontâc-şontâc în trei minute…

Bunicul: ….direct în dulap să-mi iau echipamentul de

pompier!…

Bunica: …suspensorii şi Viagra! .. .

Bunicul: …ca să salvez oamenirea!

Bunica: …femeile!

Bunicul: …şi mai ales o persoană!

Bunica: Pe Vasileasca!

Bunicul: Pe tine!

Bunica (emoţionată o clipă, flutură satârul) : Dacă mă

flatezi mincinos, te toc şi te bag la chiftele pentru fast-

food-ul chinezesc de la colţ!

Bunicul: Nu te flatulez! Stai aşa nu mă toca! Ajung în

dulap şi ce să vezi, am adormit imediat! Pe loc! Iar

când m-am trezit… când s-a ridicat tavanul…

Bunica: Nenorocire, Vasileasca peste tine!

Bunicul: De unde ştii?! Vasileasca peste mine! Răcnea

vecina când m-a apăsat cu sutienul ei mărimea zero

după ce au zvârlit-o cioclii deasupra mea! ! ! . . . .văleu! Ca

un porc înjunghiat!

Bunica: Am auzit! De plăcere, normal!

Bunicul: Răcnea Vasilescu când a dat fuga în bucătărie

după satâr…

Bunica: Am auzit! De furie, normal!

Bunicul: Răcneam eu fugind încoace…

Bunica: Am auzit! De frică, normal!

Bunicul: Şi uite aşa am scăpat eu gonind fuguţa-fuguţa

de satârul lui ca să ajung….

Bunica: La satârul meu.

Bunicul: Da, mamă, la satârul tău. Pot şi eu să mor

odată nevinovat, în compensaţie cu atâtea alte dăţi

vinovate în care am scăpat nepedepsit.

Bunica: Pentru această mărturisire unică în viaţa ta…

prima chiar! .. . pune capul aici.

Bunicul: Stai să mut astea, să nu se spargă vreun pahar

că descompletăm serviciul.

( Bunicul pune capul pe masă, ca pe butucul călăului. )

Bunica: Nu acolo, nătărăule! Aici, pe pieptul meu mare,

ţuguiat şi generos.

Bunicul: Da, mamă, mare, ţuguiat şi generos…

Sutienul, ca și istoria, deformează realitatea. Te iau aşa

cum eşti, numai meşterul Manole a reuşit să pună

femeia la locul ei. Mihai, du tu satârul ăsta în

bucătărie…. Dacă ai un ciocan în mână toţi cei din jur

ţi se par cuie.

Bunica: Vino să te strâng în braţe, porc bătrân, şi să te

iert. De ce oare bărbaţii tandri şi sensibili nu sunt

disponibili?

Mirela ( cu năduf) : Pentru că aceştia au deja un prieten,

Bunico!

Magda ( se trezeşte) : Ce, gata…? Am şi ajuns la happy-

end?
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Mihai: Dar ce final fericit! Păi am făcut economie aşa…

banii de înmormântare, parastas, gropari, taxă de

cimitir, lumânările, popa, sicriul.. în total 2000 de euro.

Mirela: Şi cu fericirea mea cum rămâne? Mă crezi

proastă? Mi-am făcut testul IQ, dacă vrei să ştii.

Mihai: Şi cum a ieşit?

Mirela: Slavă Domnului, negativ.

Mihai (cedează) : Mirela, eu am obosit în discuţia asta

legată de fericirea ta, cu toate întâmplările astea

nebune. Hai, unde ţi-e petrolistul?

Ceilalţi: Bravo, Mihai! Bravo!

Mirela: În spatele tău. ( Toţi se întorc şi văd Studentul,

care tocmai a intrat. )

Mihai: Dar dumneata nu eşti… Poştaşul…ba nu,

Medicul… Preotul?

Studentul: Cu voia dumneavoastră… chiar eu. Iar pe

Mirela o iubesc…o iubesc…O iubesc şi atâta tot.

Mirela: Da, el este petrolistul meu. Student la gaze,

petrol şi geologie. Iar în timpul liber, actor amator. Şi pe

care îl iubesc…îl iubesc… Îl iubesc şi atâta tot.

Bunica: Dragul meu, vino să te pup… galeria de actori

din familia noastră iată, se înzestrează cu încă unul!

Mihai: Zestre?!? ( Ceilalţi fac galerie scandând: pu-pă-l!

pu-pă-l! Constrâns, Mihai îl îmbrăţişează.) Unde dai

acolo crapă! Trebuia să ajungem pe Smintelii 69 la o

înmormântare şi mergem pentru o cununie! C-aşa e-n

teatru! Să ne grăbim, preotul ne-a programat pentru

ora 14! Netrecute fix! ( Se luminează) Staţi! M-am

prins. Deci totul a fost farsă, ca să mă îndupleci … să te

măriţi!

Mirela: După cum se vede…reuşită!

Mihai: Iar complice, v-a fost chiar Bunicul!

Bunicul: Altfel cum să aflu ce vârstă aniversez? Dacă

Bunica nu-mi spune….

Bunica: Never!

Magda: Dar cutremurul, ăsta a fost întradevăr real! M-

am speriat îngrozitor!

Studentul: Simplu efect sonor, printre altele mă ocup şi

de ingineria sunetului.

Bunica: Ce a fost a fost, contează ce va fi! Să chefuim!

Tequila! Chivas Regal!

( Chiote, veselie, bună dispoziţie. Perechile se

îmbrăţişează. Bunicul cu Bunica, Mirela cu Studentul,

Mihai cu Magda.)

Bunica: Bunicule! Tu nu îmi spui niciodată că mă

iubeşti!

Bunicul: Ți-am spus o dată, mai mult bate la ochi.

Dacă o să fie vreo schimbare, te anunț… Oricum, tu

unul ca mine nu mai găseşti.

Bunica: Nici că mai există! Se spune că bărbaţii

inteligenţi sunt soţii ideali!

Bunicul: Greşit! Bărbaţii inteligenţi nu sunt soţi. Viaţa

unui bărbat fără nevastă este infinit mai…mai…

Bunica: …mai ieftină. Te iubesc aşa cum eşti, porcul

meu scump.

Bunicul: Tigru! De mâine voi fi tigru! Voi merge în

patru labe prin casă fără să fac nici cel mai mic

zgomot!

Bunica: Nu! Nici una, nici alta. Îmi placi fix aşa cum

eşti.. . (Şoptit) Tu ştii că noi n-am făcut sex de trei luni?

Bunicul: Poate tu!

Studentul (Mirelei) : Spune-mi două cuvinte care să ne

lege pentru toată viaţa!

Mirela: Sunt însărcinată!

( Intră Vasileasca.)

Vasileasca: Popescule, cumperi un sicriu? Cumperi! Că

Vasilescu de două ore îi dă târcoale cu satârul în mână

şi am dat o grămadă de bani pe el!

Bunicul: Pe domnul Vasilescu? Păi l-aţi luat din

dragoste sau l-aţi cumpărat?

Vasileasca: Sicriul, bre!

Bunicul: Cumpăr! Haideţi, doamna Vasilescu! Să facem

afaceri, doar d-aia suntem în capitalism!

Vasileasca: Hai! (Bunicul o conduce ceremonios la uşă,
îi face vânt afară şi trânteşte uşa pe care o baricadează

cu scaune, fotolii … De afară, Vasileasca bate cu pumnii

în uşă. ) Da’ şi când te-oi prinde, Popescule! … ‘ai de

măiculiţa ta!

(Toţi izbucnesc în râs, Bunicul se scutură pe mâini de

prafcu un zâmbet satisfăcut. )

Bunicul: Staţi aşa! Că mi-am adus aminte iar. Dar

eu…până la urmă… eu ce vârstă aniversez, totuşi?

Bunica: Secret! Pentru că vreau să rămâi veşnic tânăr!

Numai pentru mine!

Bunicul: Nu mai vreau tânăr! E atât de obositor! Vreau

la table, în parc, printre boşorogii mei!

Bunica: Atunci afli la anul, la următoarea ta

aniversare… Secretul căsniciei perfecte rămâne unul

maaare de tot!… Cinstit vorbind, voi chiar credeţi că nu

sunt prea beată pentru un astfel de eveniment?

Mirela: Nu eşti, Bunica… Ai băut doar apă, asta era în

sticlele pe care ţi le trimitea Andrei. Iar ţie, mamă, îţi
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trimitea pudră de zahăr vanilat pe care o trăgeai pe nas

cu atâta poftă, crezând că e cocaină… iar pastilele de

ecstasy nu erau decât vitamina C, să te ajute la rinita

îngrozitoare de care suferi!…

Magda: M-aţi prostit! Deci împreună cu Andrei…aţi

pus totul la cale! Şi atunci…de ce tocmai el trebuie să

lipsească?

Bunica: Lumea e plină de scamatorii! Andrei

străluceşte prin absenţa sa poate datorită nepriceperii

autorului de a-l aduce în scenă… Sau poate pentru că

oricine pleacă din ţara asta, nu se mai întoarce… Şi-mi

era atât de dor de el! Dar poate, la următoarea

aniversare…

Bunicul: …cu siguranţă va veni şi Andrei! Îl aştept …îl

aştept… aşa cum îmi aştept adevărata mea vârstă! .. .

( Nu-şi mai găseşte cuvintele. Către sală. )

Şi pe voi vă aştept la următoarea aniversare, dragii mei!

( Trimite bezele sălii. )

Vă iubesc pe toţi, atâta timp cât iubiţi şi voi teatrul!

Mirela: Happy birthday to you!

( Toţi cântă)

CORTINA
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Mircea S. Bozan - "Odihna"

ION MARIA

şi eu
poetului Andrei Zanca

eu nu stau la mesele bogate

chiar dacă am şi eu costum

(ca toţi ceilalţi) sunt primit

într-un colţ la un loc mai ascuns

bun pentru rudele sărace

şi câini

poeziile pot să le scriu oricând

însă pe mine cine

mă scrie?

şi eu m-am nascut în zodia

penei de gâscă şi a mousului

de calculator dar numele meu

e scris doar în spatele afişelor

şi sub soclul statuilor

eu sunt dincolo de istoriile literare

şi dincoace

împart literatura cu necunoscutul

precum apele dintre lumi

ori styxul

şi eu am un nor care plouă mereu

deasupra capului (o fi coroană de spini

sau aureolă?)

şi pe mine mă străbat cuvintele

cum străbăteau gloanţele soldaţii

ce luptau în al doilea război

mondial (oare mai luptă şi acum?)

şi eu sunt îndrăgostit iremediabil

şi definitiv de tine

(pentru toate timpurile)

ca toţi ceilalţi
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ALEXANDRU CISTELECAN

Ultima muză
(Domnița Gherghinescu-Vania)

Mari (dar nu și dramatice, măcar pentru că nu s-au

lăsat cu morți) seisme și ravagii senzuale a produs în

literele române interbelice frumoasa Domnița Gherghi-

nescu-Vania, soața poetului și juristului (mai degrabă

invers) D. Gherghinescu-Vania. Ultima muză funcțio-

nală din poezia română (un fel de taifun senzual, cu un

sex appeal paroxistic), Domnița a frînt inimi și suflete și

la rînd și de-a valma, împrăștiind peste tot și peste toți,

fie mai tineri, fie mai bătrîiori, o fascinație iradiantă1 și

o seducție fatală și ineluctabilă. Cum muzele, după cum

se știe, nu scriu (și bine fac, întrucît atunci cînd nu se

pot abține o dau, de regulă, în bară), nici Domnița nu s-

a aventurat în literatura propriu-zisă, dar toată lumea e

de acord că ar fi putut-o face cu succes (nu numai cu

grație). Zaharia Stancu, bunăoară, e ferm convins că

”Domnița a fost, într-adevăr, o scriitoare foarte

talentată.”2 Și mai convins era Șerban Cioculescu,

pentru care, în Cartea pierdută, ”se relevă” ”un mare

talent literar” și care ”n-a/m/ mai întîlnit în tot scrisul

nostru o asemenea putere de eliberare de sub gheara

bolii și a morții, care o pîndea de multă vreme, o

asemenea forță spirituală, tradusă prin toată gama

ironiei transcendente.”3 Și Cioculescu și Zaharia Stancu

erau din grupul privilegiaților asupra cărora se

răsfrîngeau și se revărsau (deși nu știu cît de generos)

grațiile și magia Domniței, alături, de altfel, de un

întreg alai (impresionant numaidecît, deși poate că

Mihai Gafița exagerează puțin cînd zice că ”a trecut pe

acolo o întreagă istorie a literaturii contemporane

românești”) .4 Simona Cioculescu dă o ”listă scurtă”

(dar destul de lungă și așa; și mai ales selectă) de

adoratori (în grade diferite, desigur) ai Domniței,

înșirîndu-i pe Arghezi, Blaga, Enescu, Nae Ionescu,

Corneliu Baba, Ionel Teodoreanu, Vladimir Streinu,

Șerban Cioculescu, Ion Vlasiu, MRP, Ion Chinezu, V.

Papilian (acesta în dispută directă cu Blaga)5, Virgil

Gheorghiu, Petru Comarnescu ”și alții,” ”cu toții

fascinați sau cel puțin impresionați de Egeria”

brașoveană și care au făcut, care cu ce succes a avut

norocul, ”pelerinajul la Domnița”.6 Nu toți au fost

norocoși, întrucît Domnița știa să aleagă și să ierarhi-

zeze (iar între aleși, firește, Arghezi, Nae Ionescu și

Blaga în primul rînd), nu doar să încurajeze și să sperie

cu entuziasmul irepresibil al propriei feminități. Firește

că farmecele ei au mers mai mult pe încurajare, dar au

fost și oameni speriați de feminitatea stihială a Domni-

ței. Și nu oameni sperioși din orice și mai nimic sau

oameni cu inhibiții și timidități, ci – de pildă – un ade-

vărat (și experimentat) satir cum era Ion Vlasiu, care

recunoaște - ce-i drept, mai la bătrînețe - că ”forța ei

seductivă m-a speriat, cîndva, de mult,”7 așa că și-a luat

binișor tălpășița. Nu toată lumea o ștergea însă

englezește din fața Domniței, căci unii alegeau

martiriul de amor, cum face prietenul lui Vlasiu – B. –

care ”a iubit-o ca un sclav” și de care sculptorului îi ”era

milă”, deși omul ”se simțea răsplătit”8 fie și doar cu

apropierea de Domnița. Milă-i era lui Vlasiu mai ales

de Vania, ”pe care Domnița (muza geniilor) l-a chinuit

toată viața” și pe care-l ”chinuie și după moarte”9

(Vlasiu, la comanda lui Vania, îi face monumentul

funerar). Totuși, Vlasiu n-o vorbește rău și admite că

”Domnița n-a fost pentru nimeni distrugătoare”,

victimele ei salvîndu-se cumva (”Blaga s-a eliberat,

Arghezi a iubit-o platonic;” oare?!) , în afară, desigur, de

Vania. Judele trebuie să fi fost însă om tare înțelegător

(și tare iubitor, după normele riguros paulinice), un fel

Ștefan Micle reeditat. Deși nu nerecompensat, căci, zice

Grigore Cojan, ”cu toate trădările ei graţioase de-a

lungul anilor, l-a iubit toată viaţa.”10 Se vede că era

polivalentă eminent (și poate ușor nimfomană).

Altminteri, e silit și Cojan să admită că „era greu să te

sustragi farmecului ei.”11 De fapt, nu s-a sustras nimeni,

deoarece Domnița face victime încă din tinerețe și o

ține în același ritm al seducției galopante și generale

toată viața (care n-a fost lungă, ci doar atîta cîtă trebuia
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pentru ca farmecele ei să fie mereu ”inconturnabile”; s-

a născut în 1908 și a murit în 1969)12. Că aceste

farmece au rămas active și eficiente și peste ani, ne-o

spune chiar un prelat (ce-i drept, un fel de prelat-

haiduc în tinerețe), care o cunoaște acasă la Arghezi și

constată că ”la vîrsta ei de atunci, nu-și pierduse nici

unul din atributele legendei, sugerînd imaginea a ceea

ce trebuie să fi fost femeia Salonului Francez din epoca

Iluminis-mului.”13 S-ar zice, după ce spun cei care-au

cunoscut-o mai bine, că proiectul ei existențial era chiar

acela de a accede la ultimul post de muză, înainte ca

acesta să fie șters din nomenclatorul de funcții creative.

Vlasiu e foarte convins de asta și o spune pe șleau: ”ea

voia să fie o muză în văzul lumii și a reușit în viață și

chiar post-mortem.”14 O muză destul de incitantă (de

nu chiar prea), pe care Vlasiu o vede ”voluptuoasă” și

”cu elanuri spirituale orientale;”15 ca temperament i se

pare un amestec de ”Madame Bovary” și ”Mimi a lui

Henri Murger”.16 Poate, deși mă tem că Vlasiu e aici

ușor malițios.

Pînă să ajungă însă amfitrioana seducătoare (și de-

o ”mondenitate magnetică”)17 a tuturor artiștilor care-

au văzut-o, Domnița n-a avut parte de o viață chiar de

răsfăț. Era, de fapt, orfană (o chema Domnica Mocanu)

și bolnavă, încă de mică, de tuberculoză. În sanatoriul

de tuberculoși de la Gioagiu (unde petrecuse deja doi

ani) o întîlnește, în 1928, Ecaterina Săndulescu (care o

cunoscuse de elevă, pe cînd Ecaterina era profesoară

suplinitoare la Școala Protopopul Tudor din București) ,

internată acolo (pe cînd avea abia 15 ani) de

directoarea școlii, femeie de treabă ”care, deși avea doi

copii, a întreținut-o, a înzestrat-o și a ajutat-o să se

căsătorească”.18 Cu Vania, firește (cu zece ani mai mare

decît Domnița), ajuns și el la Gioagiu și plecat după un

an, în culmea fericirii, la braț cu ”Domnița lui” ca

nevastă.19 Kati e destul de răutăcioasă cu Domnița (pe

bun motiv, de altfel: și ea a încercat să-l persuadeze pe

Blaga - tocmai cînd acesta suferea de febra Domniței -,

dar n-a reușit decît să-l isterizeze), dar și ea e nevoită

să-i admită măcar frumusețea (căci în rest nu prea are

vorbe bune): ”condusă nu numai de un instinct

infailibil de femeie, cît mai ales de zeul ei protector,

Gherghinescu-Vania, această femeie cu cap frumos,

inteligentă, îndrăzneață și ambițioasă, care își crease

ad-hoc faima de animatoare a cercurilor literare

brașovene, vreme de o jumătate de veac, s-a așezat în

lumina cea mai nediscutată a literaturii din Țara

Bîrsei.”20 Dacă ar fi fost numai de-acolo! În realitate,

celebritatea specială a Domniței era (destul de)

națională și făcută de oameni în stare să creeze faima

unei femei (Arghezi, Blaga, Nae ș.a.) – și nu orice faimă!

Kati era cam frustrată (și literar, nu doar altfel), așa că

răutățile i se pot trece, mai ales că și ea zice, în final, că

Domnița ”reabilitează în era noastră mitul

romantismului întîrziat al marilor iubiri”.21 Mari – nu

știu; însă faimoase, multe și notorii - sigur. Ce-i drept,

Vania îi face imediat Domniței salon și-i place s-o vadă

tronînd peste provinciali și oaspeți de capitală

deopotrivă. Ca jude în Tîrgu Mureș (cîțiva ani, pînă se

mută la Brașov) – și ca să-i deschidă Domniței mai mari

cercuri admirative – se străduie să facă șezători cu lume

bună, precum și alte evenimente de pus Domnița în

valoare. La o astfel de șezătoare (din 29 aprilie 1934,

după cum consemnează Corneliu Albu în Societatea de

mîine) ,22 Domnița se și alege cu omagiile - galante

mereu - ale lui Cincinat Pavelescu, cel care ”constatînd

marea pasiune ce exista între cei doi soți”, îi închină

următoarea epigramă: ”Marea voastră pasiune/ O-

nțeleg și o aprob,/ Însă n-am văzut domniță/ Stăpînind

un singur rob”.23 Nici nu era cazul, firește, pentru că

Domnița avea robi destui (și va înregimenta și mai

mulți la Brașov). Netea era și el (dar mai la coadă)

admirator de Domniță (la rîndul ei ”mare admiratoare

a lui Verlaine”), pe care o desenează cu entuziasm imnic

atunci cînd își amintește de ”reuniunile” pe care le

”prezida”: ”Cu un profil marmoreean, de o simetrie și

gingășie ateniană și înzestrată totodată cu o mare finețe,

Domnița /…/ prezida aceste reuniuni cu o distincție

într-adevăr aristocratică.”24 Nu-i a se mira, căci

Domnița ”umplea preajma cu o prezență feminină, cu

tot ce implica aceasta, de la solicitarea ținutei la omagiu

și alint” și avea ”vocație” de ”amfitrioană”, ”structura ei

intimă” fiind ”prin excelență și integral poetică”.25 Așa

stînd treaba, toate devin de înțeles; e vorba, ce mai

încoa-încolo, de ”o doamnă a cărei trecere pe pămînt

nu poate decît să ne tulbure.”26 Chiar și după ce a trecut.

Firește că Domniței îi mai și plăcea să se laude

(măcar către prieteni) cu marile trofee. Cum face cu

”trofeul Blaga”, într-o scrisoare către Ștefan Baciu: ”Dragă

Ştefane, am Blaga, am vlaga!”27 (oare-n ce sens?... ce-i

drept, Grigurcu îl dă pe Blaga ca pe un Don Juan de tip
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nordic…).28 În orice caz, dacă o avea într-adevăr (dar

presupun că știa ce avea), înseamnă că Simona

Cioculescu n-are dreptate cînd vorbește de ”lipsa

pasiunii carnale” între Blaga și Domnița.29 ”Fenomenul

Domnița”, cum îi zice Simona Cioculescu - și pe care-l

aseamănă cu cele provocate de Bettina von Arnim și

Marta Bibescu -, îi incita pe admiratori – ”conștient sau

nu”, deci fatalmente – ”să intre în spațiul potențial al

misterului și al revelațiilor decisive” (și cine n-ar vrea să

ajungă acolo?!) , pe cînd ea ”simțea” doar ”nevoia de a se

dărui spiritual, de a fermeca, de a stimula creația”30

(Simona Cioculescu o prea ”spiritualizează;” mai că o

lasă fără trup, deși Domnița excela în materie). Blaga,

însă, n-a intrat doar în ”spațiul potențial” de care

vorbește Simona Cioculescu, ci s-a aruncat abrupt în

spațiul real al farmecelor Domniței (și n-o fi fost

singurul, dar epistolarul Blaga-Domnița e o cronică

destul de amănunțită față cu altele). Și încă cu ce viteză

și impetuozitate! Practic dă buzna acolo deja din

primele scrisori (toate – și ale lui, și ale ei – frumoase,

decente, chiar dacă electrizate; și fără Momoței și

Tropoței), amenințînd că, de ”n-am fi siliți să scriem

deschis” (dar, din păcate, scrisorile erau cam deschise;

și Cornelia și Vania le vedeau – sau le puteau vedea,

ceea ce înseamnă că le vedeau), Domnița s-ar trezi ”cu

o declarație de dragoste cum n-ai mai auzit în viața ta.

/…/ Prea iai lumea cu aruncătoare de flăcări!”31 O lua,

într-adevăr (deși pare cam durdulie în fotografia din

Cartea pierdută) , așa că Blaga nici nu mai umblă după

stingătoare; ba din contră, se aprinde vîlvătaie și s-ar

deda numaidecît la giumbușlucuri de adolescent (asta-i

normal, toți îndrăgostiții se infantilizează), venindu-i

”să umble în mîini” numai cînd se gîndește la Domni-

ța.32 Nu umblă însă decît ”prin poiana Arcadiei”33 (nu-i

rău nici pe-acolo), ținîndu-se după ”zeița olimpică și

păduratică”34 și oftînd din rărunchi la fiecare pauză

epistolară: ”ce mult e de cînd nu ți-am mai scris!”35

(într-adevăr, mai că se făceau două săptămîni). Cu

toată cenzura, avînturile se dau pe față tot mai clar și

după ce-i spune că ar săruta-o ”întîia oară în viață” (eu

unul n-aș crede; probabil voia să-i îmbrobodească pe

Vania și Cornelia) – ”ceea ce mă tentează /…/ de cînd te

zării întîia oară”36 (mai lipsea să adauge ”pentru prima

dată”!) -, brusc se gîndește ”mult la gura și la dinții

tăi”!37 (dacă s-a ajuns la dinți, înseamnă că s-a ajuns

departe de tot). E atît de prezentă ”această Domniță”, cu

darul ei ”de a contamina de poezie, cum nu este al

doilea”38 (dar au mai fost și vor mai fi cîteva), încît are

impresia că atunci cînd scrie poezii îi scrie direct ei

(”parcă ți-aș scrie ție!”) .39 Nici ea, chiar dacă mai

reținută și jucînd la eschivă40, nu-l slăbește; ba din

contră, plusează la șantaj diafan absolut: ”Tu rămîi

singura mea lumină frumoasă”!41 Firește că pe blîndul

Vania Blaga-l adoarme cu vorbe de amețit veleitarii,

mutînd-o pe Domnița în transcendență și numind-o

”Domnița spiritului românesc”42 iar pe el aducîndu-l în

situația de a nu mai avea ce replica la asemenea imnuri:

”ce sunt poeziile noastre în comparație cu Poezia

absolută”43 care era Domnița, o poezie ”ce s-a-ntrupat

pe pămînt, din duh și materie, în casa din strada Crișan
44”. Pe Cornelia (pățită) n-o duce însă de nas, numai că

are noroc (pentru ipostaza lui donjuanescă și faunescă)

de o adevărată lady tolerantă, care-i dă voie la ”orice”,

”cu o singură condiție: poeziile să fie frumoase”.45

(Firește că Blaga o apreciază pentru că-i așa suflet bun

și o chiar laudă către Domnița pentru că i-a acordat o

așa slobozenie, sugerîndu-i să și-o obțină și ea). Merge

totul ca pe roate (vreme de opt ani, de prin 1941 pînă

prin 1948) cînd, fără preaviz, idila se curmă brusc.

Poate din motivele sugerate de Blaga în Luntrea lui

Caron,46 cînd și-o fi dat seama că e doar unul dintr-un

alai mare și că defilează simultan cu alți adoratori

(dintre care unii nu erau acolo chiar din motive de

artă). (Poeziile – vreo șase aș zice eu, deși se contează în

general doar pe trei - i-au ieșit însă bine, a fost mulțu-

mită și Cornelia; dar tuturor le-au ieșit bine poeziile

”Domniței”, de la Arghezi pînă la Virgil Gheorghiu, cu

Plecarea lui din Venusburg, ceea ce demonstrează că era

cu adevărat o muză; oricum, mai degrabă o muză decît

o iubită).

Cartea pierdută e încropită de Vania din ”extrase

din scrisori”, în principal, dar și din alte feluri de

însemnări, puse de el cronologic.47 Sigur că sunt alese

după un criteriu care-l privilegiază pe Vania, căci multe

din aceste aproape poeme în proză fac referire la el – cu

tandrețe, de nu cu mai mult. Cum e cel de deschidere:

”Am intrat într-o nouă primăvară a inimii, cînd

despărțirea e suferință./ Aseară, pe terasă, cu o lună

foarte romantică în ochi, îmi imaginam cum ți-o fi în

casa noastră, singur… Și m-am cutremurat”. Cînd

înseamnă despre sine, Domnița se impresionează

rezolut: ”Nu pot pricepe focul cu care mi-am consumat
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eu viața, pusă mereu în slujba altora./ Ce fel de suflet

am avut, Doamne!” Bun de tot, după propriile impre-

sii: suflet de generozitate, de sacrificii (ambele concepte

foarte relative, pe care oricine și le poate potrivi) . Așa

cum sînt dispuse, însemnările pot da impresia unui fel

de ”jurnal”48 de notații cotidiene, reflecții și impresii49

(d-aia și face Vania precizarea că nu-i un jurnal) ,

destule din ele întocmite poematic, în genul acesteia:

”Dumnezeu era ostenit. Sta cu mîinile încrucișate pe

genunchi și privea în jur./ Făcuse atîtea lucruri

frumoase, dar ce îl mulțumea mai mult era că într-o

clipă, cînd toate îi produceau bucurie, crease fericirea./

El nu știa ce este; nu avea culoare, nu avea sunet…”.

Boala e, firește, un argument mereu în revenire, dar și

dragostea, într-o aforistică ușor înflorită și vădit trasă

din experiență: ”Uneori mi se pare că dragostea e ca

zăpada: atîta vreme cît calci ușor – e frumos. Dar cum

pui piciorul apăsat, adînc, totul ți se preface sub pași, în

noroi…”. Desigur că ei îi plăcea să calce cît mai ușor. În

cele din urmă, însemnările se așează într-un fel de

jurnal de boală (care are ceva din ce zicea Cioculescu,

dar nu chiar cum zice), dar se prea poate ca Domnița,

de-și punea în gînd, să fi putut fi scriitoare (nu numai

bună traducătoare). Așa însă e doar o poetă posibilă.

Dar ce contează pentru cineva care, fie și puțină vreme,

a fost ”Poezia absolută”?!

___________________________________________

Note:

1).Zigu Ornea zice că avea chiar o ”personalitate

iradiantă” și că era, ca femeie, ”pururi grațioasă și

libertină” (România literară, nr. 46/1995).

2).Domnița Gherghinescu-Vania, Cartea pierdută, cu

prezentări și postfață semnate de Zaharia Stancu, Șer-

ban Cioculescu, D. Gherghinescu-Vania și Mihai Gafi-

ța, Editura Cartea Românească, București, /f.a./ /1973/,

p. 5.

3).Idem, p. 9. (Și Simona Cioculescu, în prefața la

Domnița nebănuitelor trepte, p. 8, zice că avea ”un

puternic temperament artistic, reprimat.”

4).Idem, p. 14.

5).Valeriu Anania, Rotonda plopilor aprinși. De dincolo

de ape, Prefață de Dan C. Mihăilescu, Cronologie de

Ștefan Iloaie, Editura Polirom, Iași, 2009, p. 123.

Anania îl întîlnește pe Blaga în casa Eugeniei Mureșan

(cea care se străduia să ia locul Domniței în inima lui
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6.Captain Nemo's Uniform - detaliu

4.Grand Salon

5.Disco
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VALENTIN LUSTIG * şi ALEGORIA
SUBMERSIBILULUI:

CONTEMPLÂND ABISUL FIINŢEI

“Cine e Căpitanul?” mă întrebă şugubăţ, dar în

acelaşi timp provocator, Valentin Lustig*, autorul ci-

clului “Kapìtän Nemos Harem” , după ce ne relată visele

sale proiective din anul 2007, inspirând compoziţiile fi-

nalizate în 2009.

Şi, astfel, am încercat să-l caut în ţesătura simbo-

lică a metaforelor sale.

Mai întâi, din considerentele livreşti menţionate

de autorul însuşi, se impunea o explorare a iden-tităţii

ambalate de Jules Verne, în natura romantică a celui

care, exilat fiind, se izolează în adâncul mărilor şi

oceanelor, un “dincolo” al lumii reale, străin, opac şi

necunoscut pentru “ochiul” omenesc, face înconjurul

lumii cu “Nautilus”, străbate 20.000 de leghe (cifră dem-

nă de un ciclu cosmic în unele culturi ale antichităţii! ) ,

instituie o existenţă paralelă, liberă şi opusă umanităţii.

Diferit de Platon, care prin teoria Ideilor pure, perfecte

şi imuabile, se exilase conceptual din “astă lume”, într-

un “dincolo” transcendent, definit drept Kósmos noetós,

dar ambii, din similare nostalgii contemplative.

Ascuns în anonimatul numelui, Nemo / Nimeni,

mereu în ascundere, dar predispus la cucerirea unei lumi

exclusiv pentru sine, Căpitanul julesvernian se con-

fundă cu puterea absolută a unui demiurg ocult,

surprinzătoare tehnologic, imprevizibilă în decizie

şi acţiune, discreţionară în haremul celor 70 de femei şi

nu numai.

În schimb, în lucrarea “4. Grand Salon”, căpitanul

“întruchipat” de Valentin Lustig, deşi e evocat ca

prezenţă în submersibil, este “invizibil” pentru cele ce-i

populează haremul (Istoria menţionează despre un

“sultanat al femeilor”, ce a pus în paranteză căpitanul!) .

E un Nemo abstract şi dominator, autoritatea anonimă

absolută, lipsită de reprezentare particulară, fără trup şi

fără faţă, un generic “oricine”/”fiecare”/”unul”,   în care,

în mod vremelnic şi ritualic, puterea transistorică ia

formă. Despre statutul său de o singurătate impersonală

dau socoteală simbolică uniforma cu epoleţi aurii, ciz-

mele înalte, fotoliul, telefonul roşu, cârma şi poziţio-

narea “imperială” în capul scărilor acoperite de covorul

roşu şi în ancadramentul unui baldachin textil.

Cel de-al doilea indiciu divulgat de autor şi pro-

venind din lectura textelor freudiene “Totem şi Tabu”,

respectiv “Moise şi monoteismul”, se cere căutat în

structura compoziţională amprentată de influenţa

concepţiei freudiene asupra psihicului.

Astfel, toate cele cinci lucrări ale seriei sunt gân-

dite prin analogia constructivă tripartită a aparatului

psihic freudian: conştient-preconştient-inconştient sau

Supraeu-Eu-Sine. “Submersibilul” fabulaţiilor, instinc-

telor, apetenţelor, proceselor şi principiilor onirice, e

reprezentat pe trei planuri de evidentă distincţie, dar

circumscriind laolaltă, prin limitare mitică, haremul ca

“loc interzis” şi “privilegiat”, în care se înscenează ocolul

epifenomenal al memoriei individuale şi colective sub

aspecte identificate drept universale, originea umani-

tăţii înseşi. Ca tópos exclusivist prin raportare la rea-

litatea din jur, seraiul sclavelor-graţii, exemplare

reprezentative aparţinând celor trei rase: caucaziană,

afro, orientală, se remarcă prin ordine şi ierarhie, prin

funcţiuni de conservare: “1 . Küche” ; înfrumuseţare: “2.

Fitness” ; conformare unui ideal de frumuseţe recunos-

cut: “3. Toilette”(Così passan qua giú l’humane pompe) ;

de educaţie literară, muzicală, prin iniţierea în arta

dansului, a erosului, pentru banchetul plăcerilor

captivante şi concomitent periculoase, pe care un trecut

al selecţiei naturale îl menţine nealterat: “5. Disco”.

În “bucătăria” din submersibilul plăsmuit de Valentin

Lustig, analog subconştientului din aparatul psihic

freudian, ingredientele-informaţii “capturate” din

realitatea imediată (legume, fructe de mare cvasi recog-
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noscibile) şi închipuită (o entitate albastră hibridată de

imaginar), sunt “operate” vajnic de către două femei, la

comanda a două pulsiuni contrare: dorinţa de viaţă,

dragoste, respectiv dorinţa de moarte, distrugere. Una,

din elanul erotic al armoniei, amestecă elemente

mărunţite, tocate, diferite ca formă, natură, combină

aromatic o “supă” prin procesele chimice ale fierberii

sub presiune, cealaltă, însă, animată de arhetipul tha-

natic sanguinar, foloseşte numai cuţitul, taie viaţa pre-

cum, fără întoarcere, taie firul arhaica moira ’Atropos

/Aisa (în mitologia greacă), spintecă, distruge, şi.. .parcă

ne şi putem imagina cum anihilează aviara albastră.

Toată chimia şi alchimia alimentar-psihică a Sinelui se

întâmplă spre uimirea mirabilă a unui peşte-Supraeu

extern ori a unui Eu blocat de propriul sistem de

cenzură-permisivitate( uşa cu hubloul de securizare!) .

Cine e căpitanul?

În partea rezervată cultivării corpului, la “fitness”,

24 de cadâne, favorite de o noapte sau odalisce, de felu-

rite vârste, se dedau frenetic unor lucrări-prelucrări

urmându-şi aspiraţiile de parvenire, mărire, realizare,

recurg la instrumente “grele” de cucerire a unei poziţii

favorabile în ierarhie: haltere, gantere şi jocuri de remo-

delare, ele fiind aservite/subjugate estetic plăcerilor.

Dar, cine e “sultanul”/ “căpitanul” lor? Instinctele să fie?

“3. Toilette”, prin explicitul mesajului grafic dispus

deasupra oglinzii: “Cosi passan qua giú l’humane pom-

pe”, se constituie în scenă asupra caracterului eveni-

menţial, dar ciclic, al psihismului uman. Trecerea

subiectivă a timpului dezvăluie o mecanică a fluidului

psihic, aceeaşi pentru specie şi persoană. Fluxul său,

având sursă externă, curge originar prin “robinete”,

dinspre copilărie până la senectute. Dar, ritualul calei-

doscopic al viselor optimiste (tânăra la oglindă), al

aspiraţiile constructive/destructive (femeia care se

tunde), ori a iluziilor/deziluziilor obscure (vârstnica din

cada de baie), al ambiţiilor voluntare sau a regre-

telor,.. .toate raţionalizări ale eului (Site-uri online te

ademenesc propunând la vârsta de 53 de ani un lifting

care îţi va reda faţa de la 17 ani!) ,. . . prin care odalisca

devine favorita, sultana, chiar Valide Sultan/Sultana-

Mamă, pare să clarifice ideea că, în esenţă, timpul la

scară umană va fi fost încremenit în repetiţia tiparelor

instinctului sexual. Căpitanul?

Sentimentul accentuat al unei treceri irevocabile

dar imperturbabile a timpului, ne încearcă în faţa de-

taşării aparente pe care o afişează cele 16 participante la

recepţia de gală din “4. Grand Salon”. Fantaste

personificări ale arhetipului puterii,   ele

deghizează  ereditatea ei recurentă în «  mode  » şi

modele de frumuseţe feminină  caucaziană, afro,

orientală.  

Femininul şi masculinul, au deţinut în mod suc-

cesiv statutul dominant în istoria lumii, au servit

idolatriei puterii. Au luminat  (veioza  şi totemurile ! ) ca

veritabile religii universaliste, fie câte un monoteism al

lui Moise, fie câte o regalitate feminină. A existat aievea

în istoria Imperiului Otoman un «  sultanat al feme-

ilor  », Kadínlar saltanatí, şi a durat vreo 200 de ani

(ultimele decenii ale secolului al XVI-lea şi prima

jumătate a secolului al XVII-lea), în care femeile, în

special mamele sultanilor, Valide Sultan, au influenţat

politica. Istoricul turc Ahmed Refik (1881-1937) a folo-

sit pentru prima oară termenul, pentru explicarea unei

perioade a dezvoltării încetinite a Imperiului Otoman.

Prin procedeul regresiei psihice, „5. Disco” ne

conduce spre acel loc din teritoriul inconştientului, unde

principiul excesului de excitaţii sau obscurul sexualităţii

ne domină fiinţa cu frenezia dionisiacă a lipsei de

măsură, în vecinătatea apei de un verde închis, în care

un mare peşte dă târcoale, se afundă. Aici, visele

frumoase despre sine se năruie. Prin contrapunctul

luminos-întunecat ce alcătuieşte scena prin separaţie

picturală, partea superioară, în schimb, e scăldată

apolinic de lumina acelui atom al memoriei în care

arhetipul puterii ia forma candidă şi pură a uriaşului

imaculat de zăpadă. Un dominant tată ocrotitor al jo-

cului inocent al „fetiţelor”? Şi, atunci, ar putea închipui

un Nemo paternalist? Sau, fantasma absolută a unui vis

proiectiv din copilăria pictorului, Valentin Lustig?

Sau, poate că întreaga poveste s-ar cuveni citită şi

privită invers, începând cu piesa „5. Disco”, patrimo-

niul instinctivităţii umane înfăţişat drept un spectacol

ritmat al psychei, cu lumini şi umbre, cu acceptări şi re-

fulări, sursa lumii interioare a fiecăruia, de care, iată,

dispunem la vedere, prin „tăietura” ticluită de maestrul

însuşi? Căpitanul tuturor acestor puteri şi ale miturilor lor?

O tensiune aparte, transferată spectatorului, se

generează prin punerea în oglindă a lucrărilor de de-

talii: „Nemos Uniform”(„Grand Salon”), „Decorative

Vase mit dem Tanz um das Goldene Kalb”(„Grand

Salon”), „Schneemann”(„Disco”). Dincolo de hermene-
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utica pe care o evocă, ele invită la formularea, chiar asu-

marea unei alegeri personale privind lumea idolilor,

concordantă ipotetic sau nu cu aceea a pictorului.

Aşadar, rămânem seduşi de grandoarea, voluntarismul

şi autoritatea instinctului de putere, pe care le induce

„Nemos Uniform”, ori ne păstrăm în inocenţa fragilă,

estetică dar statică a măreţelor vise ale copilăriei,

camuflată în statura unui ”Schneemann”?

_________________________________

* născut la Cluj, România în anul 1955.

A început să picteze la o vârstă timpurie.

Studiază pictura cu Laszlo Toth și istoria artei cu Ervin

Ditroi. Emigrează în Israel împreună cu părinții săi,

unde a terminat liceul și a servit în armata israeliană..

Între 1977 și 1982 a studiat pictura la Accademia di

Belle Arti din Florența cu Goffredo Trovarelli.

În 1983 se stabilește în Elveția, la Zurich, este căsătorit

și are un copil.

Expoziții:

1994: Binz 39, Zürich; Galerie Pennarz (Alte Schule),

Gundamsried; Pfaffenhofen (Deutschland)

1996: Galerie Stubnitz Kontor, Zürich

1997: Allmedia Productions, Zürich

1998: Hewlett Gallery, College of Fine Arts, Carnegie

Mellon University, Pittsburgh (USA)

2003: The Frick Art & Historical Center, Pittsburgh,

Pennsylvania (USA)

2004: Institut Hongrois de Paris, Paris

2004: Dorottya Gallery (Ernst Museum), Budapest

(Ungarn)

2005: Lebewohlfabrik, Zürich

2006/2007: Yeshiva University Museum, New York City

(USA)

2007: Cooperativo, Zürich

2008: Galerie Hauptmann und Kampa, Zürich

1 . Küche - Bucătărie

2.Fitness

3.Toilette
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ION POP

RECVIEM ÎN TREN
(1989-2014)

„ - Vă rog să mă scuzaţi pentru deranj, stimate domnule,” -

îmi spuse, după ore lungi de tăcere,

femeia cu care călătoream

în acelaşi compartiment de tren.

„E foarte ciudat, dar simt nevoia să vă mărturisesc,

iată, nu mă mai pot reţine, -

ştiţi, ori de câte ori mă apropiu de un tunel,

mă gândesc la băiatul meu mort.”

(Treceam, într-adevăr, printre dealurile pleşuve,

către tunelul din Valea Florilor).

„Degeaba l-am rugat, stai acasă, dragule,

nu te pune cu Ăia, - însă el nu şi nu,

că nu mai poate, că nu se mai poate,

că vrea să se ducă la Revoluţie.

Voia, zicea,

să schimbe şi el, cât de cât,

lumea.

De te-ndeamnă, da, de te cheamă...

Ieşise în grabă, îmbrăcat destul de sumar,

în plin decembrie,

şi încălţat cu o pereche de adidaşi

primiţi de curând

din Germania Federală – un pachet

de la Tante Else, -

ce teribilă ironie, erau marca „Nike”.

L-am aşteptat zadarnic o zi, două, trei,

n-a mai venit, da, da,

a plecat la oaste şi n-a mai venit, -

l-am căutat disperată prin câteva spitale,

am dat de el, într-un târziu, zăcea pe ciment

la morgă, ca un câine! (Chiar aşa:

„Ca un câine!” – spusese şi K.)

la Institutul zis Medico-Legal.. . Căzuse,

am aflat mai apoi,

de pe un fel de baricadă,

pe marele Bulevard. Pasărea cu clonţ de rubin

s-a răzbunat, iată, s-a răzbunat…

Că l-au îngropat cu fanfară şi steag

în proaspătul cimitir al eroilor

ar fi totuşi un fel de consolare,

- oho, şi-ţi va fi mormântu-ncoronat cu flori -

dar mă gândesc, mai ales, că nu-i puţin lucru

că băiatul meu a murit

odată cu nişte manuscrise de Eminescu

din arhiva Bibliotecii Centrale,

aprinse în schimbul de focuri

dintre teroriştii contrarevoluţionari

cocoţaţi tocmai pe acoperişul de vizavi

al Muzeului Naţional de Artă,

şi cei din podul cu manuscrise.

(Atunci a fost străpunsă – am văzut mai apoi

tabloul sfâşiat la o expoziţie –

şi inima Saftei Florăreasa,

din celebra pânză a lui Luchian).

Iar Ăia, în balconul din faţa scenei,

bine păzit de tancuri,

norocoşi, invulnerabili, de neatins,

- gurile rele spun că ar fi fost ocoliţi,

cu mare grijă, de gloanţe, -

luminaţi, iluminaţi,

sub focurile de artificii  !

Privitori ca la teatru...

Moarte, nu-i aşa, şi transfigurare,

sublimă ilustrare

a legăturii organice dintre viaţă şi artă,

catharsis, milă, groază, -
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poate puţin cinic, mă gândesc, totuşi,

însă ducând, să recunoaştem cinstit,

către o finală eliberare.

De-atunci, mă trezesc rostind versuri de neuitat -

despre codrul din care rupi o rămurea şi nu-i pasă,

iar spusa după care nu-i totuna

leu să mori ori câine înlănţuit

îmi dă mereu

un fior nobil şi-nălţător.

Dar nu trece mult şi, slabă cum sunt,

mă îneacă plânsul, -

mă obsedează fără să vreau,

şi acea ultimă întrebare -

Şi pentru cine vrei să mori? -

pusă de Demiurg lui Hyperion,

şi urlu, domnule, urlu uitând

toate versurile eterne,

cum urlă un animal. Sunt şi eu, ce vreţi,

o biată femeie slabă...

Iar acum mă simt singură şi pustie,

ca dealurile astea ardelene.

Chiar aşa. Singură şi pustie.

Uitaţi-vă la ele, cât de-ngheţate sunt,

şi vă veţi putea da seama...

Încerc să-l îmbrăţişez mereu în închipuire,

dar simt, credeţi-mă, de fiecare dată,

că îmi dispar mâinile. – Ştiţi ce înseamnă, oare,

să simţi că îţi dispar mâinile  ?

Mă urmăriţi?

Iertare, am devenit, poate, melodramatică,

o iau razna, recurg la cam prea multe

versuri, metafore, comparaţii, -

ştiţi, am fost până nu de mult

profesoară de Română...

Să vă mai spun doar că, de la o vreme,

mă bântuie şi gândul cumplit

(Iartă-mă, Doamne, Mântuitorul meu!)

că, la a doua a Sa venire,
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s-ar putea ca dreptul Judecător,

spărgându-i pecetea mormântului,

să nu mai găsească-n el pentru Înviere

decât nenorociţii ăia de adidaşi,

singurii ce se vor fi dovedit a nu fi

biodegradabili.

Veţi crede, probabil, că delirez?

O să intrăm, curând, în întuneric. Unde,

unde vom fi?

Dar uitaţi-vă bine,

veţi vedea în mâinile mele, sunt sigură,

o lumânare încă aprinsă.

Nike de Samothrake - Muzeul Louvre
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TUDOREL URIAN

Un intelectual al lumii de ieri

Sâmbătă dimineață, început de weekend. Deschid

calculatorul și în puzderia de mailuri văd unul de la

adresa mea de corespondență cu domnul Nicolae

Stroescu-Stînișoară. Nu obișnuia să scrie, de obicei

telefona când dorea să-mi transmită ceva, dar îmi

spusese că se pregătea să vină la București prin mai,

acum era iunie, m-am gândit că e ceva legat de

călătorie, așa că l-am deschis cu prioritate. Mesajul,

foarte succint m-a scufundat într-o mare de melancolie:

„Mult stimate domnule Tudorel Urian, cu durere vreau

să vă comunic că Domnul Stroescu Stînișoară a plecat

la Domnul, azi de dimineață, la orele 5,30, Alice

Zwoelfer”. Mesajul fusese transmis vineri, 27 iunie, la

ora 17,57. Domnul Stroescu nefiind foarte descurcăreț

în ale tehnicii online își rezolva corespondența

electornică prin adresa de e-mail a fostei sale secretare

de la postul de radio Europa Liberă.

Nicolae Stroescu-Stînișoară este intelectualul ro-

mân cu care am purtat cele mai lungi și mai consistente

discuții, în special pe teme politice, în ultimii ani de

zile. Mă suna de la München cel puțin o dată pe

săptămână și, în discuții care durau de cele mai multe

ori peste o oră, despicam firul în patru în chestiuni

legate de viața politică românească, analizam demisiile

morale din lumea politică sau ale cunoștințelor noastre

comune (unele dintre ele, foste angajate ale postului de

radio „Europa Liberă”, pe vremea directoratului său).

De multe ori în timpul discuțiilor adopta poziția de avo-

cat al diavolului pentru a smulge și ultimele fărâme de

argumentație necesare limpezirii unor situații,

identificării unei direcții de interpretare menite să pună

faptele într-o lumină cât mai apropiată de adevărul lor

ultim. Deși schimbul de idei era uneori destul de

ascuțit, tonul discuției rămânea mereu același, calm,

cordial și politicos, ca un joc de șah între doi prieteni, a

căror singură preocupare este îndreptată spre piesele de

pe tabla de joc și care, abia la sfârșitul partidei, par să-și

descopere unul altuia prezența și să-și strângă reciproc

mâinile. Dar discuția nu se termina niciodată în clipa

în care ambii cădeam de acord asupra valabilității unei

interpretări. Următoarea chestiune ridicată era aceea

de a găsi căile cele mai eficiente pentru punerea acelei

viziuni în practică. Se întreba cu cine ar putea el să ia

legătura pentru a împinge lucrurile în direcția asupra

căreia ajunsesem la concluzia că este optimă pentru

viitorul României. Eventual, mă ruga să-i fac rost de

numerele de telefon ale unor înalți demnitari ai statului,

pe care să-i contacteze cu scopul de a-i convinge să

susțină ceea ce noi credeam că este varianta utilă

pentru țară. Cam la fel stăteau lucrurile și cu prilejul

anualelor sale veniri în țară. Doar că atunci discuțiile

însuflețite, care durau câte două-trei ore, se purtau față

către față, la „Cina” sau la „Pescarul”.

Am încercat în ultimele săptămâni să reconstitui în

minte prima mea întâlnire cu domnul Nicolae

Stroescu-Stînișoară. Îmi este realmente imposibil.

Vocea sa, pe undele postului de radio „Europa liberă” a

fost o constantă în casa noastră, în anii comunismului,

încă din anii copilăriei, iar dialogul nostru tot mai

consistent în ultima perioadă ne-a apropiat într-o

relație de aproape rudenie (dacă nu de sânge, sigur de

idei). Prima dedicație pe o carte a sa, datează din anul

2001 , dar din conținutul ei rezultă fără tăgadă că, la

data respectivă, ne cunoșteam deja destul de bine.

Ca intelectual și jurnalist, Nicolae Stroescu-Stîni-

șoară a fost o combinație oarecum paradoxală de

credincios devotat și hiperraționalist. Un neobosit

căutător al adevărului ultim, eliberat de orice urmă de

îndoială, verificat și răzverificat cu metode și din surse

diferite, care însă este însuflețit în demersul său de o

aură de generozitate, înțelegere umană și dragoste

pentru oameni de sorginte creștină. Un adevăr, oricât

de clar revelat este, cu siguranță, o bornă pe drumul

cunoașterii, dar valoarea sa nu este deplină câtă vreme
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el nu este pus în folosul unui număr cât mai mare de

oameni. În scrisul lui Nicolae Stroescu-Stînișoară, Omul

reprezintă elementul central, iar efortul său este acela de

a-i înțelege pe toți, de a nu fi incorect față de nimeni de

a face adevărul să triumfe la modul generos, cavaleresc,

fără ca prin asta să-i jignească pe cei care ar avea ceva

de pierdut prin revelarea sa. Într-o lume în alb și negru,

un umanist precum Nicolae Stroescu-Stînișoară a fost

omul nuanțelor fine. Niciodată nu a ignorat –

dimpotrivă - partea de adevăr a celor situați de cealaltă

parte a baricadei. Doar așa cunoașterea putea să fie

deplină. Terorizat parcă de teama de a nu greși și de a

nu nedreptăți pe cineva printr-o concluzie pripită,

Nicolae Stroescu-Stînișoara lăsa de multe ori impresia

unui om nehotărât, șovăielnic, nesigur de valabilitatea și

forța ideilor sale, mereu dispus să adopte punctele de

vedere ale celuilalt, dacă adusese argumente suficient de

bine elaborate, iar nesfârșitele lui șiruri de întrebări

lămuritoare primiseseră răspunsuri convingă-toare. De

altfel, atunci când dorea să introducă o idee în discuție,

Nicolae Stroescu-Stînișoară nu începea nicio-dată

precum cei mai mulți dintre oameni cu „Eu cred că...”, ci

cu mult mai puțin asumatul, dar infinit mai incitantul la

dialog „Ce părere aveți, dacă...”. Urma, aproape

obligatoriu un schimb de argumente și contra-

argumente, la capătul căruia fie își savura valabilitatea

ideii enunțate, fie îmbrățișa firesc, rațional, fără vreo

urmă de orgoliu rănit, punctul de vedere al

interlocutorului.

Pe urmele lui Camus, de multe ori împotriva

curentului general, a „corectitudinii politice” și a ideilor

la modă, intelectualul Nicolae Stroescu-Stînișoară se

situa întotdeauna de partea celor slabi, a condamnaților

fără posibilitatea de a se apăra, a celor supuși regulilor

abuzive de puteri discreționare, fie că ei se numeau

Nicolae Ceaușescu (în parodia de proces din 25

decembrie 1989, scandaloasă pentru un bun credincios

precum dl. Stroescu, inclusiv din perspectiva

semnificației acestei zile în viața creștinătății) sau

Mircea Eliade (în scandalul legat de tardiva aducere în

discuție a presupusului său antisemitism). De altfel, ca

în tot ceea ce a scris de-a lungul vieții, cărturarul

Stroescu-Stânișoară încearcă să păstreze dreapta

măsură, să judece probele pro și contra, să stabilească

gravitatea faptelor cu mintea sa, să le compare cu ale

altora, să pună în balanță faptele bune și faptele rele ale

persoanelor în chestiune. Chiar și așa, la sfârșitul

demersului său se ferește să-și asume o concluzie fermă.

Ea vine mai degrabă de la sine, prin deducția citi-

torului și nu-l vizează atât pe Mircea Eliade, cât pe

judecătorii săi de circumstanță: „Torționarii pe care îi

putem ști cu toții trăiesc binișor și dorm liniștiți.

Mircea Eliade, în lungul lui itinerar inițiatic, a semănat

idei, unele de eminentă relevanță și certă putere

germinatoare, altele susceptibile de observații critice

sau obiecții, unele senine, altele aventuroase, unele înțe-

lepte, altele greșite, însă, mai ales pentru unele plăsmu-

ite acum șaizeci-șaptezeci de ani, se pare că trebuie

pedepsit în contumacie (invincibilă), fără nicio circum-

stanță atenuantă”. (Nicolae Stroescu-Stînișoară, Întreză-

riri. Itinerare istorice și metaistorice, vol. 1 , ICR, 2010,

pag. 181).

Această filosofie a situării permanente de partea

celui mai slab, invocată și de Monica Lovinescu în eseu-

rile și jurnalele sale, a stat la baza politicii editoriale a

postului de Radio „Europa Liberă”. Într-un excelent in-

terviu cu Ion Cristoiu, reprodus în volumul al doilea al

lucrării sale Întrezăriri. Itinerare istorice și metaistorice

(ICR, 2010) fostul director al departamentului româ-

nesc al „Europei Libere” relatează o vizită făcută în Ro-

mânia, în anul 1993, în compania a trei directori ameri-

cani ai legendarului post de radio. Primiți de președin-

tele de atunci, Ion Iliescu acestora li se reproșează că

emisiunile postului sunt antiguvernamentale și că spri-

jină fățiș opoziția. Americanii consideră că directorul

departamentul românesc este cel mai îndrituit să

răspundă acestor acuzații destul de neprotocolare. Dl.

Stroescu-Stînișoară i-a răspuns fostului șef al statului că

la nivelul direcțiunii postului s-au primit și critici pen-

tru o presupusă atitudine excesiv de favorabilă lui Ion

Iliescu, că acesta fusese intervievat de două ori înainte

de respectiva întâlnire, dar și că „este o tradiție a pos-

tului Europa Liberă să fie alături de cei slabi, nu de cei

puternici.” (p. 187)

În pofida eleganței sale naturale, a bonomiei per-

manente și a deschiderii sale cu totul speciale pentru

înțelegerea problemele altora, Nicolae Stroescu-Stîni-

șoară nu a fost un șef foarte comod pentru subalternii

săi. Adept aproape fanatic al respectării regulilor, nu

per-mitea difuzarea pe post a unor știri care nu fuseseră

în prealabil confirmate și din alte surse.Situație extrem

de frustrantă în ultimii ani ai regimului Ceaușescu, atunci
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când sursele din țară erau puține și informațiile ajunse

mai mult sau mai puțin întâmplător în redacție erau

aproape imposibil de confirmat. Monica Lovinescu

povestește într-unul dintre jurnalele sale că, ajunsă

aproape la exasperare de refuzul directorului de a da pe

post informații despre tot felul de abuzuri ale puterii lui

Nicolae Ceaușescu a pus la punct, împreună cu Mihnea

Berindei, un fel de rețea prin care jurnaliști de la „Le

Monde” sau „Libération” veneau la București unde, pe

lângă întâlnirile oficiale, se întâlneau și cu personalități

sugerate de Monica Lovinescu. Odată reîntorși la Paris,

aceștia scriau articole critice la adresa puterii

comuniste, inspirate de informațiile primite de la acei

adversari ai regimului sugerați de Monica Lovinescu și

Mihnea Berindei, iar ulterior, Europa Liberă putea să

difuzeze informațiile pe post, având ca surse „Le

Monde” și/sau „Libération”. E drept, folosind prudența

în detrimentul ambiției de anunța primii o știre,

utilizând până la exasperarea jurnaliștilor cu spirit

combativ procedeul confirmării cu rigurozitatea a

diverselor informații, postul de radio Europa Liberă, nu

a căzut pradă intoxicărilor, diversiunilor, zvonurilor de

tot felul, precum alte mass-media. Îmi amintesc că, în

zilele revoluției, la Timișoara se vehicula insistent cifra

de 60.000 de morți. Ea a fost anunțată chiar din

balconul Operei în ziua de 20 decembrie 1989 când

armata a fraternizat cu populația revoltată. Europa

liberă nu a difuzat niciodată această cifră aberantă,

răspândită la nivel european de presa din Ungaria și

Serbia. Mai mult, în primele zile ale revoluției când

orașul era terorizat de rafalele de focuri de arme

automate, eu unul mă simțeam frustrat și exasperat de

tonul foarte ponderat al relatărilor de la „Europa

liberă”, în care se relata despre revolta de la Timișoara

în termeni de „se pare”, cu precizarea că „s-ar fi

înregistrat cel puțin doi morți”.

Nicolae Stroescu-Stînișoară a deschis și o perspec-

tivă nouă asupra dosarelor fostei Securități. Studiindu-

și propriul dosar, a încercat să deducă din calitatea

informațiilor cuprinse în note atitudinea pe care

informatorul a avut-o față de el (a încercat să-l

protejeze, să-l înfunde, să se achite de o sarcină cumva

neutru, fără a se expune pe sine, dar și fără a deschide

căi de atac spre cel în cauză etc.) . Concluzia la care a

ajuns este că niciun colaborator al Securității nu

seamănă cu altul (lucrurile se complică și mai tare dacă

se analizează cum au ajuns colaboratori – unii prin

șantaj, alții prin vocație sau doar sperând la o viață mai

bună pentru ei și familiile lor) și că toate criteriile

utilizate de CNSAS pentru definirea statutului de

colaborator (să fi avut angajament și nume de cod, să fi

redactat note informative) sunt insuficiente pentru a

stabili o delimitare fără echivoc. În context, Nicolae

Stroescu-Stînișoară a amintit cazul celui mai bun

prieten al său, inginerul Constantin Sava Dimitriu.

Perfect leal, acesta l-a ascuns în cei 12 ani în care

viitorul director al Europei Libere a trăit în

clandestinitate, fiind dat în urmărire pe țară (1952-

1964). Prin cine știe ce circumstanțe, acesta a cedat

presiunilor de a deveni colaborator al Securității și a

fost pus să-și spioneze prietenul. Inginerul i-a

mărturisit acestuia situația în care se află și au redactat

împreună notele regăsite după zeci de ani în dosarele

din arhivele CNSAS. Pe criterii pur formale, Constantin

Sava Dimitriu se încadrează perfect în limitele definiției

de colaborator al fostei Securități. Cum se vede, însă, în

acțiunea practică i-a fost mereu leal prietenului său.

Cum trebuie tratat un astfel de om? Trebuie el pus la

stâlpul infamiei? De altfel, Nicolae Stroescu-Stînișoară

a mărturisit, la un moment dat, că și lui i s-a propus să

devină colaborator al Securității, după ce s-a predat

autorităților în anul 1964 (după grațierea deținuților

politici) la capătul a 12 ani de viață în clandestinitate.

Refuzul său categoric a făcut ca nicio urmă a acestei

tentative eșuate de recrutare să nu fi fost păstrată în

arhivele Securității. Exact la fel s-au petrecut lucrurile

cu Alexandru Paleologu, care vorbește de o primă

tentativă de recrutare a sa, în anul 1956, căreia i-ar fi

rezistat și care nu a fost consemnată în arhivele

Securității, altminteri foarte stricte. Se pare că ofițerii

de securitate nu-și contabilizau eșecurile.

Într-o lume tot mai decerebrată, dominată de goa-

na după înavuțire, ură, pasiuni din ce în ce mai

viscerale, Nicolae Stroescu-Stînișoară a fost un glas al

rațiunii. O prezență stenică, luminoasă, egală cu sine,

menită să insufle un optimism ponderat. Un om care a

văzut multe, care nu se speria ușor și care a știut mereu,

cu naturalețe și blândețe să le arate celor din jurul său

calea către regăsirea drumului cel bun. Un călăuzitor cu

multă experiență pe care, cu siguranță, mulți dintre noi

nu am avut timpul și răbdarea să-l ascultăm cât ar fi

trebuit. Un mare spirit al secolului XX, uitat în postmo-
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modernitate spre a ne reaminti cine suntem și care

trebuie să ne fie valorile tutelare.

Nicolae Stroescu-Stînișoară a fost pentru mine un

prieten, cu a cărui prezență mă familiarizasem și a

cărui dipariție îmi lasă un mare gol în viața. Mă

înspăimântă gândul că niciodată când voi ridica

telefonul fix nu voi mai auzi vocea atât de familiară,

copleșită parcă, de fiecare dată de infinite emoții:

„Domnul Urian? Bună dimineața! Stroescu la telefon!

Putem să vorbim puțin sau vreți să vă sun mai târziu!

Că pot să vă sun și mai spre seară dacă aveți treabă

acum!” În viața mea nu l-am rugat să sune mai târziu,

de fiecare dată începutul conversației era același. Și

cum în această clipă se amestecă lacrima și zâmbetul,

nu pot să nu mă gândesc la vorbele sale: „Compoziția

chimică a lacrimii de durere este identică cu aceea a

lacrimii de fericire, dar ce instrumentar ar putea

suprima diferența calitativă dintre tărâmurile sufletești

oglindite în lichidul acesta omogen?”

Îți mulțumesc pentru tot, prieten drag!

Tudorel Urian

IOAN NEGRU

Poem (26)

Eu ziceam că sunt

ploaie cu grindină

care fărâmă

care macină

care dezghioacă

Tu ziceam că eşti

tulpina fragedă

şi frunza fragedă

şi floarea aţipită în faşă

Eu ziceam că sunt

norul cel negru

fără umbră

cutremurând cerul

Tu ziceam că eşti

o pădure înverzită în cer

cu cuiburi de păsări colorate

cu ouă albastre

cu animale care nu ajung

până la muguri

Eu ziceam că sunt

un om înlăcrimat

ce nu poate plânge

Tu ziceam că eşti

o lacrimă ce plângea
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de subțiri ca un obraz subțire, cum ar spune cronicarul,

asta și datorită unei anume smerenii fără de cea mai

mică ostentație. Firește că aceste calități, care primează

față de restul „defectelor“, proprii fiecăruia, nu l-au

ajutat să-și ocupe statutul pe care îl merită, însă ce rol

covârșitor! Și nu doar prin scrisul său, cât mai ales prin

atitudinea sa civică atât înainte cât și după schimbările

tragice de macaz – căci revoluția pare că abia acum se

pregătește într-o manieră mai decisă, mai ales datorită

sporirii unei anume dărzenii a blăndeții, pe care o

observ la tot mai mulți tineri atinși de o anume aripă.

Pe undeva „ignorarea“ lui l-a și ajutat enorm lăuntric,

deși durerea rămâne (de altfel Gh. Grigurcu înscrie în

acest sens inspirata sintagma „îndurerata modestie“)

estompată de o admirabilă luciditate și Prezență, prin

rolul reluat acordat memoriei, prin evocarea martirilor

și a altor portrete exemplare, date tot mai mult și tot

mai intenționat uitării. Gogea este un reper, un far în

vacarmul din jur, deși în ultima vreme tot mai discret

ca apariție, aflat parcă într-un soi de retragere fertilă și

demnă, ca un melc în cochilia lui .. .

Metoda de abordare a lui Vasile devine evidentă

până și în alegerea titlurilor volumelor sale. Astfel

interviul cu Monica Lovinescu și Virgil Ierunca poartă

titlul semnificativ Voci în vacarm, o aluzie directă și

subtilă la două lucruri esențiale urmărite consecvent

prin întrebările interviului: lipsa solidarității și implicit

izolarea, puținătatea Vocilor din acest vacarm. Însuși

acest cuvânt, vacarm, dobândește o semnificație

deosebită; pe lângă celelalte conotații evocate pe

parcurs de cei intervievați, el mai are una cu totul

gravă: e vacarm și se produce vacarm mereu atunci

când cei care îl mențin și îl instituie se simt mai mult

ori mai puțini pătați. Este reacția firească a apărării,

când te simți cu musca pe căciulă, când încerci să

proiectezi propria vină asupra altuia. Solidaritatea

intelectualilor ar fi trebuit însă să treacă decis peste

toate acestea, căci de la ei se aștepta cel mai mult în ceea

ce privește mai întâi o anume exemplaritate de

atitudine și nu gruparea pe găști după gradul de pătare

și implicit de partizanat, ori tocmai acest lucru nu a

avut loc până azi, dimpotrivă s-a delimitat cu o

agresivitate și o animozitate ce depășește cu mult orice

închipuire – se poate vorbi azi de o adevărată

“academie“ strategică a vacarmului.

Revenind însă la metodologia textuală a lui Vasile,
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ANDREI ZANCA

Un far în vacarm

De câte ori citesc ceva de Vasile Gogea, regretând

că nu suntem mai aproape, îmi vin mereu în minte, fără

de vrere, umbrele unor prieteni comuni, care s-au dus și

de care ne-a legat și ne leagă o anume iubire, Madi Ma-

rin, George Crăciun, Emilian Necula și lista s-ar putea

azi prelungi, căci pare că de pe acum avem mai mulți

prieteni și cunoscuți dincolo decât aici. Să se anunțe ei

prin fotonii memoriei ori de câte ori ne gândim unul la

altul, să fie o întâmplare oare faptul că atunci, când la

Cluj mi-a înmânat ultimele lui trei cărti, tocmai apărute

(în timp ce prezentam volumul de poeme transpus de

mine în română a lui Michael Krüger, în prezența

acestuia), gândul m-a dus instantaneu la un alt bun

prieten și poet, Rolf Bossert? Ca și acesta din urmă,

Vasile este, înainte de a fi un creator genuin, un Om.

Unul cunoscut pentru verticalitatea lui, pentru lipsa de

compromisuri, pentru faptul că înainte de toate este o

conștiință, deși pentru mulți el apare în postura unui

„deranjator“ , tulburând mereu tihna celor comozi, ce-

lor cantonați în rutină și nepăsare, căci teama de schim-

bare e cumplită la mulți, teama aceasta la gândul unei

metamorfoze lăuntrice, pe care Vasile nu încetează a o

denota, când sarcastic, când cu o anume ironie, o teamă

care pare a-și repeta cu un frison de spaimă: dacă accept

lumina din abisul meu pierd totul …

Dincolo însă de aceste atitudini, Vasile este un

vulnerabil prin excelență; o denotă și cărțile lui tot atât
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el se străduiește să impună o voce limpede, clară prin

preci-zia întrebărilor aflate și ele sub semnul unei

benefice contrageri. Un interviu care va rămâne ca

document, ca mărturie esențială, lucidă a unor

adevăruri, însă și a unor naivități inerente momentului

și a unei anume onestități credule a celor intervievați -

să nu se uite faptul că acest interviu, valabil și azi prin

enunțuri de excepție, a avut loc în 1990 ...

Vasile are harul de a scoate la iveală în cărțile lui

ineditul din textele autorilor analizați, a semnificațiilor

ascunse și care au scăpat multora, darul esențializării

unor calități definitorii ale autorilor accesați. Acest

lucru se impune de timpuriu începând cu lucrarea de

licență a studentului Gogea Vasile din 1983, și care își

are istoria ei cu totul simptomatică ; ea poartă azi un

titlu pe măsură, Singur cu Hegel. . .Iată ce declară autorul

lucrării după treizeci de ani de la apariția ei: am înțeles

că în încercare mea de a face un „portret inteligibil“

unuia din cei mai dificili, (obscuri) filosofi ai lumii,

George Wilhelm Friedrich Hegel, fără să-mi dau seama,

sub „desenul” vizibil am lăsat „urma“ (la trace, în înțeles

derrida-ean) unui autoportret! Este „autoportretul“ unui

tânăr pasionat de filosofia lumii dar și a țării sale, care

trăiește într-o societate cotropită și dominată brutal de

ideologie. Și nu orice ideologie …constat acum că în acei

ani, am fost mai tot timpul „ singur cu Hegel“, împotriva

„ sistemului“! – iată, că ironia apare încă din acei ani,

fiind utilizată cu mare iscusință și instrumentalizată

mai apoi, cu o anume reținere, și în poetica lui.

Fără a mă lansa într-o incursiune critică, nu pot să

nu menționez, o trăsătură ce devine dominantă în tot ce

scrie Vasile - recursul său abia sesizabil (și tocmai de

aceea cu atât mai eficient) la poezie, mereu; și asta atât

prin citatul hegelian da la finalul lucrării („Din cupa

acestui imperiu al spiritului spumegă infinitatea sa“),

cât și din ultimele cuvinte ale lui Gogea, extrem de

simptomatice în acest sens, din mica auto-introducere a

lucrării: „Prin urmare această carte nu vorbește doar

despre Hegel, ci, mai mult, despre cel ce scriind despre

acesta, pe sine s-a scris“. – Devine astfel limpede de ce

poetica sa, atât cea din Propoieziții, cât și cea din

celelalte cărți se caracterizează prin esențialitate,

concizie, contragere și relevanță absolută. El pare a pre-

lua tehnica pictorilor și graficienilor din Orient prin

tușe esențiale, prin simplitate și implicit prin profun-

zimea semnificațiilor, pe care le conțin textele. Vasile are

mereu tendința unică de a spori densitatea textuală

până la reducerea ei la o caligrafie a mesajului subteran,

care devine astfel și mai percutant. La el intuiția joacă

un rol decisiv, deși pregătirea lui a fost una în domeniul

filozofiei - lucru care denotă rolul primordial și vibrant

al poeziei în tot ce așterne pe hărtie; totul sub semnul

unei construcții logice impecabile. El sporește

densitatea textuală, deși recurge la desenul subțire, la

zborul de tușă al mesajului subteran.

Poemele din mica lui carte se află sub semnul u-

nui ludus tragic. Sub egida acestui joc tragic, excelent

regizat stilistic, și care este anunțat prin mica și

încântătoarea povestire de la începutul volumului,

(scrisă parcă pentru „copii“…), textele se derulează

(dincolo de utilizarea litotei și a sinecdotei) sub valența

unui laconism poetic de excepție, cu o variată

încărcătură de semnificații, configurând cu mare finețe

mici monturi poetice, care îl singularizează. Mistuirea,

setea care îl macină, devin vârful de pană cu care își

înscrie propoiezițiile în atmosfera deseori crepusculară

a unei anume înserări, toate aflate parcă mereu sub

semnul umbrei sorbite-n umbră. Dincolo de explozia

de reverberații a semnificațiilor, pe care o provoacă

tocmai prin laconism și concizie, ele șochează și

încântă prin simplitate, prin „sărăcia“ stilistică, ce nu-și

arogă nici o ostentație, grație unui anume ludus perfect

regizat, camuflând însă-n el un ton grav. Mulțumită

acestor calități ele se oferă ca un evantai cititorilor de

cea mai diversă vârstă în postura de Dar. Este

modalitatea cea mai elocventă a celebrului îndemn: a fi

din nou copil, însă doar după ce ai străbătut infernul; și

Vasile l-a străbătut cum puțini din comilitonii lui, mai

mult ori mai puțini celebri, au făcut-o, și asta fără

atitudini resentimentare ulterioare, fără mâhniri clama-

te, cu o anume împăcare amară și discretă, care pare să-

și mistuie deîndată adjectivul.. .

Timpul în care trăim se caracterizează tot mai

mult prin superficialitate în dauna sacrului, în fond

printr-o „gândire” fără conștientizare, conștientizarea

presupunând printre altele, Prezență absolută. De aici și

calitatea de feed-back a ironiei, un anume soi de ironie

în textele sale, trasând deseori curbura unei ironiii bo-

nome, o ironie ce tinde spre disoluția treptată a ego-ului

auctorial (anume poeme scurte, angulate aproape afo-

ristic, însă și cele ce par doar narate, mă determină să-l

afiliez poeziei transpersonale, pe care o denotam cândva
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mai pe larg într-un eseu ); o ironie fără nici o satisfacție

a moralizării, purificându-și parcă prin sine actul etic

până la mistuire, însă, ca și în dozele homeopatice, ea se

dispersează egal, fiind astfel atot-prezentă. Vasile pare

să-și înceapă orice scriere dinspre obsesia tăinuită a

unei „ultime propoziții“, pe care o va scrie cândva, însă

iată că un „curent“ de vitalitate urcă deodată ca prin

minune, parcă din alte vremuri în el, îl repune pe

picioare făcând din el unul din cei mai redutabili și mai

eficienți adversari ai falsității, ipocriziei, ticăloșiei,

mojiciei, trădării, ai lipsei crase de onestitate și dăruire,

căci totul stă la el sub semnul tăinuit al unei „nemărtu-

risite iubiri“.

Formele de exprimare par să alunece, să gliseze unele

în altele, instituind mereu o atitudine de excepție. Toate

genurile abordate au la el un miez comun, poezia. Sub

semnul ei discret și într-un rar echilibru stau toate

creațiile sale. Ea le conferă perenitate, farmec, elocven-

ță, pătrundere și prospețime. Fiecare rostire are o des-

chidere, lansează o jerbă de semnificații, care îi conferă

o viabilitate incontestabilă. Acest lucru presu-pune însă

un mare și concentrat travaliu lăuntric anterior.

Decența, verticalitatea firii intră în dialog, în

rezonanță benefică, cu un anume laconism, cu o lapi-

dară și inspirată expunere, prefigurând un stil cu totul

aparte. Toate acestea converg într-un adevărat experi-

ment personal de adâncire lăuntrică; doar el poate

mântui și duce prin limpezire și transparență la

Înțelegere, o înțelegere dinspre un alt nivel al

conștiinței, și implicit la o împăcare, grație limpezirii

lăuntrice. Fiindcă, deși s-ar spune că va rămâne mereu

un neîmpăcat, se simte de pe acum în tot ce face și este,

tendința de mistuire absolută și treptată a umbrelor

adânci. Textele lui își mențin viabilitatea și prospețimea

tocmai fiindcă rădăcina lor nevăzută și tăinuită cu bună

știință e o anume tandrețe. Altminteri ar putea scrie

cineva aceste șire (care desigur că s-ar fi bucurat și de

adeziunea deplină a lui Rolf): „în loc de ferestre/oglinzi/

să înlocuiești căderea în gol/cu saltul în tine“ ? -

Pesemne doar constatând deîndată că oricât te-ai dărui,

rămâne mereu un însemn de tristețe … și poate încă

faptul că o anume Sete deține mereu o geană de durere,

de nostalgie și melancolie, abia sesizabilă, o șoaptă pe

care puțini o aud…
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ALEXANDRU JURCAN

SOARE CU LACĂT

Tu m-ai sunat în miez de noapte, să-mi spui că prie-

tenul nostru comun a suferit un infarct. Tu, Silvester,

care ții legătura cu lumea, scăldat într-o suavă genero-

zitate fără limite. Ai aflat că pentru Aron timpul se sfâr-

șise brusc, ca spargerea unei clepsidre solzoase.

Ajungem prea repede în localitatea lui. Ne întâmpi-

nă o gară atemporală, scorojită și umedă. Doi câini

scheletici cască anemic lângă scaieții smulși, dincolo de

calea ferată. Un impiegat cărunt ne spune unde e casa

lui Aron. Oricum, mai avem câteva ore bune până la

înmormântare, de aceea vrem să descoperim satul unde

a trăit ultimii ani prietenul nostru rebel. O luăm în

stânga, apoi cotim spre un deal flancat de case solitare,

potolite. Trei copii caută ceva în țărâna osoasă a unei

livezi arcuite. Ajungem transpirați lângă o căpiță cu fân

zdrelit și ne așezăm pe iarba arsă. O pasăre alburie se

prelinge spre nori într-un zbor rotitor. Deodată a înce-

put ploaia, pe nepregătite, în răpăieli surde.

Am coborât, ajungând la ulița lui Aron, pe o cărare

zemoasă și lucie. Tu te sprijineai de trunchiurile unor

pruni rebeli, fără stăpân. A apărut un soare verzui, cu

raze viforoase. Din nou o căldură alarmantă, usturătoa-

re. Ai găsit un izvor istovit, sub lumina oblică a norilor

devastați de mișcarea plumburie a amiezii. Apoi s-a

pornit un vânt rătăcitor, dințos. Nu mai puteam înainta,

într-o derută neghioabă. Nu întâlneam pe nimeni în

cale, satul părea pustiu, mort, livid. Ai început să te cul-

pabilizezi, că nu l-ai văzut pe Aron de ani de zile, că

prea stăm cufundați ca struții în virtual… Să-mi repro-

șezi că nici eu n-am mișcat un deget ca să-l văd pe Aron,

că poate avea nevoie de ajutor, doar trăia cu biata lui

bunică, după ce divorțase a doua oară…

Ajungem spre casa de doliu, cel puțin acolo o loca-

lizasem, după spusele impiegatului. Poarta are un lacăt

uscat, cu rugină nemiloasă. Ne privim uluiți, până când

ne orbește o ninsoare înfoiată, densă. Nu mai știu pe

unde calc, te strig speriat, mă prinzi de braț și înaintăm

aiurea într-un haos alb, viforos. În fața noastră e gara și

impiegatul cu șapca plină de chiciură fumurie. Toate

trenurile posibile au fost anulate – ne spune cu un zâm-

bet știrb, istoric.
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HORIA DULVAC

A TE „PRIVA DEMATERIE”

ÎNTR-UN „EXERCIŢIUREFORMATOR”

„Aş vrea să văd o singură lacrimă înghiţită de

pământ”, exclama Emil Cioran în Lacrimi şi sfinţi.

„Toate apucă pe căi necunoscute nouă, în sus”1 .

Afirmaţia se plasează într-un punct central al

teologiei, şi anume cel legat de o insuficienţă cronică a

discursului religios. Este vorba de lipsa abilităţilor

(discursului) pentru a raţionaliza într-un fel sau altul

apropierea de Dumnezeu. Iar pe acest fond, lacrimile

vin şi salvează ce mai poate fi salvat.

Ne aflăm în primul şi cel mai sever diagnostic pe

care în genere teologia îl acceptă atunci când vorbeşte

de problemele limbajului religios. Adică unul legat de o

anume inadecvare a limbajului, ca ratio, care e o

entitate articulată, la divinitatea cea fără de margini şi

sentinţe- două entităţi ca făcând parte din „regnuri

ontologice” diferite. „Cum poate cineva într-un limbaj

finit” să „vorbească despre Dumnezeu ca entitate

infinită”, cum spunea teologul Norman Geisler?

Cea de-a doua problemă, care ţine de renova-rea

pur şi simplu a discursului la standardele vremii, de

dezvoltarea din ea însăşi a exegezei religioase şi

proiecţia sa în istorie, deşi e un ţesut organic al oricărei

religii, nu îl interesează aici pe Cioran prea mult.

Din primele cuvinte pătrunde în inima proble-

mei: Nu se poate descrie prin sentinţe lingvstice

divinitatea care e ea însăşi operator ontologic, înainte

de a fi subiect. Cuvintele cad înapoi în pământul care le

naşte şi creşte, lacrimile o iau „pe căi necunoscute, în

sus”.

În această separare a bobului de neghină, sfinţii

sunt nişte atleţi binevoitori cu a noastră hermafrodă

(ontologic) condiţie umană. „Nu e posibilă o apropiere

de sfinţi prin cunoaştere. Numai când trezim lacrimile

adormite în străfundurile noastre şi cunoaştem prin ele,

înţelegem cum cineva a putut fi om şi nu mai este” 2

Dar de ce lacrimile? Ca şi Isus, lacrimile sunt şi ele

aflate într-o paradigmă a falsei accepţiuni, prizo-

nierele falsei reprezentări ale suferinţei. Nimic mai

inexactă suferinţa lor asociată, aşa cum falsă este ideea

primitivă a unui Cioran agent pesimist.

Cum se poate imagina aşa ceva atunci când după

lacrimi, speranţele se resetează, aşa cum după lectura

din Cioran „dezastrul” capătă aroma de mir? („omul

secretă dezastru”, spunea el) . Adaug la acestea şi un soi

de eschatologie estetică proprie textului cioranian – unul

cu performanţe plastice de neegalat, din care izvorăsc

ca un mir soluţii estetice precise şi eficace.

Lacrimile sunt (după Cioran) agent al cunoaşterii,

ele se „trezesc” , adormite fiind în străfundurile noastre

şi urmează durerii. Printr-o logică paradoxală, cu totul

diferită de cea a raţiunii, lacrimile soluţionează condiţia

suferinţei umane şi o apucă „pe căi necu-noscute în

sus”. Devin un soi de vehicul al iluminării, în drumul

lor ascensional spre cer, aşa cum marele iniţiat al

creştinilor a inaugurat prin învierea lui un parcurs al

sufletelor (până la el lor prizoniere în Hades), un

bulevard eliberator.

Cartea „Lacrimi şi sfinţi” a fost scrisă de Cioran la

Braşov, în anii 1937, când îşi exercita profesia de dascăl

la Liceul Andrei Şaguna – ea urmează volumelor „Pe

culmile disperării” (1934), „Cartea amăgirilor”(1936),

„Schimbarea la faţă a României”(1936), fiecare

declanşând reacţii umorale ba chiar violente, ale

societăţii vremii.

În ceea ce priveşte „Lacrimi şi sfinţi”, reacţiile

scandalos-religioase pot fi azi suspectate de unele boli

uşoare ale copilăriei, ca intoleranţa comună sau

bigotismul juvenil al istoriei. Credinţa autentică şi

intensă este incontestabil organică textului cioranian –

unul căruia nu i se poate contesta ardoarea teofanică,

senzaţia de „exil metafizic” a omului alungat, dar aflat

în cea mai vicinală posibil apropiere de Dumnezeu.
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„Lacrimi şi Sfinţi este o carte despre om (sau con-

diţia umană) faţă în faţă cu fenomenul numinos”,

diagnostica Marta Petreu într-un articol apărut în re-

vista Apostrof în anul 2011 3.

Este poate una dintre cele mai lucide diagnostice

sumare. Acestuia îi adăugăm insistent o anume

sublimare estetică aproape de neegalat, ceea ce

aminteşte cu limpezime aproape că secreţiile religioase

şi cele estetice au naturi înrudite între ele şi cu destinul

tragic de exilat al omului („Omul secretă dezastru”,

spunea Cioran)

Aşadar, sfinţii „care nu au făcut altceva decât să

„reabiliteze durerea” (în sensul implicării ei în procesul

escathologic de mai sus), nu sunt prieteni la cataramă

cu Descartes. „Nimic nu este mai bine împărţit în

lumea aceasta decât raţiunea”, declara Filosoful. Ei bine,

nu era vorba de faptul că ea, raţiunea, ar fi fost vezi

doamne dăruită în sensul judecăţii raţionale tuturor, ci

este vorba despre aceea că raţiunea este ea însăşi

fragmentarea prin excelenţă, că lumea e segmentată

peste tot în tot cuprinsul şi în toată natura ei, că este

„ratio” şi că din această cauză ea poate constitui în

stadii avansate obiectul unei descrieri lingvistice,

raţionale.

Nu acelaşi lucru se întâmplă cu Dumnezeu şi cu

acea parte din om căreia el i se aseamănă, căci aşa cum

zicea Pitagora: „nu uitaţi că oamenii sunt aidoma zeilor,

în ultimă instanţă.”

Dumnezeu, care are exigenţele zeului unic, cu atât

mai mult nu se lasă antrenat în asemenea jocuri ale

lumii raţionale, segmentare.

„Aş vrea să văd o singură lacrimă înghiţită de

pământ!”. (Este vorba de pământul nietzchean,, care

vegetează, doldora de raţiune.) Nu, toate se

contabilizează în clip-boardul acela inefabil al

suferinţelor/asceticii reabilitării.

Este o despământenire, iar „împărăţia cerurilor se

întinde în golurile vitalităţii” 4.

Pe de altă parte (Nietzche, citat de Cioran): ” Nu

pot să fac o diferenţă între lacrimi şi muzică!”. „Am

înţelege muzica în mod total, când ne-am deposeda de

rezistenţele şi intervenţiile cărnii”5.

Ce înseamnă asta? Nimic altceva decât ceea ce

Cioran însuşi explică:”Muzica este calea sonoră a

ascezei”6.

O asceză care converge cu sfinţenia. Iar sfinţii, du-

pă Emil Cioran, sunt „oameni politici cărora le e ruşine

de aparenţe” (Doar umanitatea se oferă în toată

splendoarea aparenţelor ei, condiţia sa e aceea de a fi în

aparenţe.) . „Astfel se privează ei de materie, de spaţiu,

pentru exerciţiul lor reformator” 7 (Iată că şi sfinţii au

ascezele lor , se „privează” de corporalitate ca o asuma-

tă condiţie.)

„Veseli de imperfecţiune”- aşa am fi fost, crede Emil

Cioran fără sfinţi. „Lumea sfinţilor este o otravă cerea-

scă a cărei virulenţă creşte pe măsura singurătăţilor

noastre” 8

Am discutat odată cu un venerabil profesor de

filosofie, nemulţumit de modul în care pedagogia teo-

logică făcea excese în materie de „atribute ale lui

Dumnezeu”: omnipotenţa, omniscienţa, o avalanşă de

omni-calităţi lipsite de utilitate ba chiar inexacte în

ultimă instanţă, în conţinut.

În afară de acel „ Eu sunt cel ce sunt”, nu cred că

există vreo altă sentinţă adecvată lui Dumnezeu, care se

va fi sustrăgând oricărei descripţii, spunea Profesorul.

„Pe deasupra, mai vin unii şi spun că Dumnezeu e

simplu. Cum adică simplu?” se revolta el? ”Păi dom-

nule profesor, acesta e poate singurul legitim al doilea

atribut care ar putea fi adăugat celui pe care l-aţi admis,

dacă nu ar fi cumva unul şi acelaşi”, am răspuns eu.

„Adică?” a întrebat. „Păi Dumnezeu e simplu, adică nu

e compus.” „Adică?” a insistat el. „Adică nu are părţi.

Aşa cum ar fi spus fizicienii secolului nouăsprezece, El

ar fi omogen, anizotrop şi nu ar avea nicio delimitare.

Doar cele făcute au părţi, ceea ce le instituie în spaţiu,

inclusiv sentinţele noastre lingvistice care sunt delimi-

tate de interfeţe logice ale lor.”. „Să ştii că ai dreptate!”,

mi-a spus profesorul.

De minune mi-ar fi fost să am la îndemână cita-

tul din Cioran, despre sfinţi: „Astfel se privează ei de

materie, de spaţiu, pentru exerciţiul lor reformator!”

___________________________________

1).Emil Cioran „Lacrimi şi sfinţi”, ed. Humanitas, Buc.,pag. 4dem, p. 49.

2). Emil Cioran, op. cit., pag.5I

3).„Despre lacrimi şi sfinţi, sau cartea misticului refuzat”, revista

Apostrofnr. 3-250.

4). Emil Cioran, op. cit., pag.11

5) . Ibid..

6). Ibid..

7). Ibid..

8). Ibid..
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ANGHEL GÂDEA

FEMEIA DIN IARBĂ

O văd şi nu mi se pare,

Ea este, desigur, femeia din iarbă

Care lumina...

Mă ignoră ostentativ,

Dar se îmbracă şi se rujează,

Îşi saltă sânii, se joacă,

Dar nu mă mai cheamă;

Mă pedepseşte cu trupul ei,

Cu cosițele ei, cu ochii ei,

Cu buzele ei, cu sânii ei,

Dar nu se mai aprinde...

„Am venit parc-ar vrea să-mi spună,

Să te văd topindu-te,

Armăsarule fără iepe,

Lângă trupul meu fosforescent

Care a ars fără tine

Când ai zburat peste copaci,

Peste cenuşa mea încă fierbinte

Fiindcă numai tu aveai aripi,

Însinguratule!"

FĂRĂ RĂSPUNS

Trupul meu înseamnă suflet,

Nu intra în el, să ştii,

Căci vom da o altă viaţă

Nu ştiu cum şi nu ştiu cui...

CÂNTEC

O caut pe ea, numai pe ea,

Fiinţa când bună, când rea,

Mă caut pe mine

Dar nu mă găsesc

Nici noaptea, nici ziua...

Un rătăcit, desigur o eroare

Despre care nu ştiu

Cât va dura, nu mai ştiu

Cât de mare...

FIARA RĂNITĂ

Pe deal – Cimitirul –

Şi printre cruci

Periate de iarbă,

O lună roşie, jerpelită,

Mustind a sânge...

O văd, abia se mai târăşte,

Cred că nu e chiar astrul sfânt

Ci o fiară, un biet animal

Scăpat din cursă, din sârme,

Jupuit de piele

Cu picioarele zdrobite...

Nu, luna mea trece prin crengi

Cu pruncul pe un pat,

Mergând de-a buşilea...

SPRE TRECUT

Nu-mi mai rămâne de-acum,

Din tot ce-a fost,

Doar să cânt

Părul tău şuierat de vânt...

Chemările, strigătele nebune

Toate-au amuţit,

Dar se mai scurg uneori

În poemele mele tot mai triste

Din nopţile lungi şi prelungi,

Fiindcă nu te mai auzi

Şi nu te mai recunoşti

Sub plapuma sub care oftezi.. . .
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DUMITRU CHIOARU

Literatura comparată
în epoca europenizării /globalizării

– fals manifest postmodern –

Literatura comparată ca disciplină academică a

literaturii ivită în modernitate pentru a studia relaţiile şi

schimburile dintre literaturi are azi de înfruntat

fenomenul globalizării. De altă parte, locul ei între

disciplinele academice este tot mai ameninţat de inva-

zia Studiilor Culturale, pentru care literatura reprezintă

doar un material argumentativ, alături de alte argumen-

te culturale întrebuinţate pentru a descrie fenomenele

social-politice ale lumii contemporane. Globalizarea

pare a duce la dominaţia mondială a genului proxim în

detrimentul diferenţei specifice, tinzînd a uniformiza

diversitatea culturală a lumii, iar Studiile Culturale igno-

ră calitatea estetică, valorizînd aspectele ideologice ale

operelor literare. Literatura comparată rămîne o discipli-

nă aplicată mai degrabă diferenţelor decît standardiză-

rii bunurilor culturale, fiind ghidată de criteriul estetic

în evaluarea literaturii. Ea rezistă încă pe o poziţie de

Cenuşăreasă într-un mediu fluid în care nu numai ori-

care altă disciplină de studiu a literaturii, ci şi orice citi-

tor cu orizont cultural deschis, pot recurge cel puţin

empiric la comparatism.

Ştim de altfel că literatura a mai trecut prin mo-

mente de criză, cum a fost cea semnalată de Rene

Wellek în eseul Conceptul de literatură comparată
(1952) şi descrisă, apoi, în capitolul Criza literaturii
comparate din volumul Conceptele criticii (1963),

declanşînd lungi dezbateri între specialişti, care au dus

la recalibrarea metodei sale din altă perspectivă.

Drumul l-a deschis René Etiemble în eseul Renovarea
literaturii comparate, continuat de celebrul Compa-
raison n’est pas raison (1963), în care îndreaptă studiul

spre o formă mai profundă şi complexă de comparatism,

analizînd invarianţii pentru a se delimita de

comparatismul clasic, marcat ideologic de pozitivis-

mul ce punea accentul pe studiul izvoarelor şi influ-

enţelor dintre opere literare/ literaturi diferite.

Metoda comparativă era întrebuinţată de şcoala

franceză tradiţională în perspectivă diacronică, studiind

influenţele, paralelismele etc., din momentul de creaţie

a operelor, dar şcoala anglo-americană a introdus

perspectiva sincronică, abordînd operele din punctul de

vedere al receptării lor. Perspectiva diacro-nică a fost

treptat abandonată de comparatişti, fiind înlocuită de

perspectiva sincronică. Comparatismul mondial actual

este dominat de perspectiva sincronică, fără a ignora

rezultatele cercetării fenomenelor literare din

perspectivă diacronică, ci valorificîndu-le conform ideii

că orice diacronie tinde să se manifeste în sincro-nie.

Comparatiştii au renovat şi redefinit literatura

comparată nu în raport cu istoria literaturii, precum

făcea chiar şi după un veac de la fondarea disciplinei pe

aceste baze, Paul van Tieghem în “manualul” său din

1931 , ci cu poetica, abordînd operele din perspectivă

sincronică, accentuînd importanţa textului în defavoa-

rea contextului, pentru ca operele să-şi lumineze

reciproc procesul de creaţie şi valoarea.

Este literatura comparată azi într-o nouă criză sau

chiar o disciplină depăşită? Nu. Dimpotrivă, este o

disciplină încă viabilă, mai actuală decît, bunăoară,

istoria literaturii. În Statele Unite ale Americii, litera-

tura comparată s-a orientat către studiul multicul-

turalismului şi multilingvismului reflectate în opere

literare (ex. culegerea Comparative Literature in the
Age of Multiculturalism, editată de Charles

Bernheimer în 1995 ori Comparative Literature in the
Age of Globalization, publicată de Haun Saussy în

2006), neglijînd criteriul estetic, ceea ce implică riscul

de a fi asimilată Studiilor Culturale. În schimb, în

Europa există o preocupare, corespunzătoare orientării

politice actuale, pentru a determina în baza

invarianţilor identitatea europeană a literaturilor de pe

acest continent ( ex. cartea lui Jean-Louis Backès, La
Littérature européenne, 1996, urmată de culegerea

Précis de littérature européenne, apărută sub coor-

donarea lui Béatrice Didier în 1998), cu riscul de a

şterge diversitatea culturală şi lingvistică. Constatăm

din aceste exemple că marea schimbare constă în

înlocuirea studiului literaturii în raportul dintre naţional
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şi universal, cu dihotomia local-global.

Deşi globalizarea devine pe zi ce trece o realitate

politică, economică şi informaţională neîndoielnică,

rămî-ne însă o utopie cînd îşi încearcă forţa pe tărîmul

culturii şi, în special, pe cel al literaturii. Obstacolul de

nedepăşit este diversitatea limbilor de pe glob. Litera-

tura a fost şi rămîne arta cuvîntului, a cărei valoare nu

poate fi corect apreciată decît în limba în care a fost

scris originalul. Traducerile într-o limbă standard, care

ar fi esperanto sau, datorită împrejurărilor politice şi

economice actuale, engleza, nu alcătuiesc literatura

propriu-zisă ci, eventual, o bibliotecă universală accesi-

bilă unui procent tot mai ridicat de oameni care

utilizează mijloacele electronice de comunicare. Şi

totuşi, acesta nu este un argument că literatura poate fi

globalizată. Creaţia literară este dependentă de harta

lingvistică a lumii, desfăşurîndu-se ca un tărîm al dife-

renţelor. În orice limbă evoluată se nasc scriitori cărora

le este de ajuns să aibă un creion în mînă şi o foaie de

hîrtie în faţă, pentru a realiza o operă literară. Dar să

presupunem că toţi scriitorii de valoare din toate

colţurile lumii se vor moderniza profesional, devenind

utilizatori ai computerului chiar şi în actul de creaţie.

Chiar dacă unii dintre ei vor adopta limba standard,

majoritatea lor va continua să scrie în limba în care

gîndesc, de regulă, cea maternă. Literatura îşi păstrează

astfel, în plină globalizare, o identitate locală datorată

limbii.

Să ne amintim însă faptul că, la începutul secolu-

lui al XIX-lea, Goethe desemna prin termenul Welt-

literatur unitatea în diversitate a tuturor literaturilor

scrise în limbile popoarelor, cuprinzînd operele de

valoare care devin “un bun al întregii umanităţi”. Era o

concepţie impregnată de cosmopolitismul şi toleranţa

iluministă a secolului al XVIII-lea, favorizînd schim-

burile de valori între literaturi prin traduceri care

contribuie la spiritualizarea frontierelor şi cunoaşterea

reciprocă. Popoarele aveau astfel acces la valorile uni-

versale, însuşindu-şi-le în limba lor. Globalizarea tinde

să şteargă diferenţa dintre literaturile naţionale şi

literatura universală, încercînd să omogenizeze pro-

ducţia culturală a popoarelor după modelul standar-

dizării economice şi informaţionale. Dar adevărata

literatură a fost întotdeauna rebelă de la orice încercare

de standardizare. Curentele şi modele literare se pot

răspîndi global, dar în forme specifice datorită limbii ce

reprezintă un genius loci activ peste tot unde tradiţia

culturală constituie fundamentul nevoii de identitate.

Chiar dacă globalizarea înlocuieşte dihotomia

romantică naţional-universal cu dihotomia postmo-

dernă local-global, relaţia dintre termeni rămîne în

esenţă aceeaşi. Dar în această structură dialectică,

globalul funcţionează prin intermediul localului atît în

privinţa producerii cît şi a consumului de valori.

Creator de valori, localul nu poate fi certificat decît de

global. Localul nu creează ca şi naţionalul obsedat de

identitate, ci produce bunuri culturale la standarde glo-

bale, printr-o asumare a alterităţii. Nu trebuie însă con-

fundat localismul cu provincialismul, deoarece localis-

mul presupune deschidere culturală, iar provincialis-

mul închidere absurdă în diferenţa specifică. Numai

localismul dă relief cultural la standarde globale dife-

renţei specifice prin recuperarea unor tradiţii şi redi-

mensionarea lor în cadrele (post)modernităţii, putînd

marca naşterea unui nou centru. Iar acolo unde se

întîmplă ceva nou şi durabil în cultură, ducînd la pro-

gres, se află un centru. Căci ce altceva este globalizarea

din perspectiva culturii decît o pluralitate de centre

locale aflate în interacţiune. Provincialismul înseamnă,

dimpotrivă, marginalitate geografică şi regres istoric.

Localismul este, spre deosebire de provincialismul steril

şi resentimentar, un vector progresist, chiar elitist, pro-

ducînd prin raportare la global valori care pot stabili

noi standarde de creaţie şi, desigur, de piaţă/ schimb.

Participăm, aşadar, la globalizare prin consumul de

valori globale şi, totodată, prin producţia locală de

bunuri culturale. Prin deschiderea localismului privim

spre viitor, nu spre trecut. Numai asumîndu-ne loca-

lismul putem fi europeni/ cetăţeni ai globului de unde-

va şi nu provinciali de pretutindeni. Căci localul nu res-

pinge cuceririle tehnicii moderne prin care globalul

intră instantaneu în viaţa noastră. Localismul poate, de

asemenea, răspunde promovîndu-şi pe această cale

propriile valori. În acest sens, noile tehnologii electro--

nice sunt un mijloc de răspîndire extrem de rapidă,

tinzînd să fie simultană actului de creaţie, a produselor

culturale printre care pot fi numărate şi cele literare

care, din păcate, ocupă un loc din ce în ce mai marginal

în orizontul spiritual al omului care a trecut din galaxia

Gutenberg în galaxia Internet. Valorile locale pot intra

în circuit global fie în original, fie în traduceri într-o

limbă de circulaţie. Aşadar, bunurile culturale se produc
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local, dar se răspîndesc şi se consumă global.

Probabil că relaţia scriitorului cu computerul va

duce la modificarea concepţiilor despre actul de creaţie

a literaturii, ca şi a celor despre actul de lectură, aşa

cum le-a schimbat şi apariţia tiparului în zorii epocii

moderne. Dar în privinţa literaturii comparate, cred că

obiectul ei va rămîne tot literatura, iar criteriul estetic

va continua să fie ghidul de omologare a valorilor prin

recalibrarea metodei comparative în ecuaţia raportului

dintre local şi global, mutînd accentul de pe erudiţie,

căci aceasta este/ va fi stocată pe Internet, fiind

accesibilă tuturor, ci pe hedonismul lecturii simultane a

două sau mai multe opere/ literaturi.
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,,SOLUŢII’’

La bloc este praf

Blocul nostru este o clădire nici mare nici mică. De

culoare galbenă. Cu nuanţe. Mai ales după furtunile de vară,

cînd zidurile sunt spălate de praf. De praful venit de pe

stradă, unde se înghesuie tot mai multe maşini. Era mai

bine cînd aveau acces şi căruţele, măcar nu răspîndeau gaze,

că cele emanate de cai oricum nu erau atît de toxice… E

drept, în urma lor mai rămîneau balegi, paie, fîn, rumeguş,

cărbune, care indicau direcţia spre piaţa oraşului.

Cu mulţi ani în urmă, pe calea ferată paralelă cu stra-

da, mai circulau trenuri cu cărbune sau motorină. Semna-

lele ce se pierdeau în ceaţă şi fum te duceau cu gîndul la

orient expressuri… Alea trenuri! Toate s-au dus şi-a rămas

doar obiceiul de-a scutura pe geam (n-avem balcoane…)

carpete, covoraşe, chiar covoare dacă sunt mai uşoare

(precum cele de iută sau cele ţesute la război, semn al

respectului pentru tradiţie… şi, se-nţelege cuverturi, cearcea-

furi, pături… E mai rapid, mai eficient decît să aspiri, aşa că

nimeni nu ia-n seamă manifestele cu , ,Rugăm nu mai scutu-

raţi pe geam!’’ sau , ,Folosiţi aspiratorul, stimaţi colocatari!’’ ori

, ,În spatele garajului se află o bară pentru bătut covoare!’’…

A scutura pe geam e o tentaţie ca gustarea mărului oprit,

motivată şi de depunerile de pe pervaz din care poţi afla

dacă vecina de sus e blondă, dacă tinerii de la IV se culcă

dezbrăcaţi, de unde provine floarea soarelui consumată de

proaspeţii chiriaşi de la II, ce ronţăie bătrîna de la III, de

cînd a-nceput să fumeze… etc..

Aglomeraţii la bara pentru covoare se consemnează

doar cu ocazia marilor sărbători, de 23 august nu mai e

cazul, iar 1 decembrie precede oricum Crăciunul. În preaj-

(continuare la pag. 76)



LUCIAN POP
"povestaşul transilvan"

În căutarea ninsorilor

De nenumărate ori, înnoptarea se ţesu peste sat,

din acelaşi cer sur, de lână de oaie udă. Toate casele, ca

şi cum întunericul ar fi ceva duşmănos, se chirceau sub

el, numai bufetul din centrul satului sta drept în picioa-

re să-i ţină piept cu demnitate.

Deşi devreme, după ceas devreme, nu după beznă,

în bufet erau doar patru clienţi la o masă. Cum nu se

poate mare fără vuiet, ori un pic de fâşâit de valuri, nici

bufet fără sporovăiala clienţilor nu se poate. Dar cei

patru clienţi tăceau. După tejghea, crâşmarul, badea

Ursu, îşi spăla şi îşi ştergea tacticos paharele, nevenin-

du-i să creadă că paharele, spălate şi şterse, dacă le

ridica în lumina becului, sclipeau transparente!

Cum tăceau adânc, unul din cei patru, Itocaş, zise:

- Ce-ar fi.. . .măi.. .ce-ar fi.. .da, ce-ar fi.. .să fie.. .dacă...

- Nu ne ciocăni la cap! Zi-i ce ai de zis şi gata!

- Ce-ar fi, ce-ar fi.. . dacă am merge la Arghir acasă? Să

ne cânte la acordeon?

Arghir acordeonistul cu Niculina lui, nu aveau co-

pii, stăteau singuri într-o căsuţă de la marginea satului.

Auzindu-i propunerea, ceilalţi trei văzură deasupra

lor o ferestruică de scăpare din cârciuma umedă, din

toamna umedă, din întunericul de piatră.

- Cum mergi cu mâna goală la om acasă?

- Îi ducem un kil de ţuică. Ursule, pregăteşte un kil de

ţuică. La urma urmei, tu eşti mai prejos? Haide cu noi.

- La Arghir acasă?

- Doar nu pe Lună. Acasă la el.

Ursu avea o nevastă colţoasă.
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- Aşa mă doare spatele. Mergeţi voi, petrecere

frumoasă, aş veni, zău, dar zici că mi-e prinsă coloana

în şuruburi.

Drept compensaţie, Ursu le aduce o sticlă de ţuică şi le

zise:

- Din partea casei. Salutări lui Arghir!

- Ducem ţuica, o ducem, dar ce-i mai ducem?

- N-ajunge?

- Nu. Ceva de mâncare.

Noapte prăpăstioasă.

- Ce, ce de mâncare?

Itocaş zice:

- Ducem o găină. Până Niculina face tocăniţa, Arghir

ne cântă la acordeon.

- De unde găina?

De unde?

Itocaş zice:

- De la mine. Merge Gusteanu să o scoată din cătreţ.

Ajungeai de râsul satului, dacă satul auzea că tu, ai mers

la tine acasă, furişat, şi ţi-ai furat găina din cătreţ.

Cine este primul membru al gospodăriei care dă piept

cu tine, când intri pe poartă în ogradă, la orice oră din

noapte? Câinele.

Femeia ta doarme . Cum te simte că vii acasă, câinele te

latră drăgăstos. Femeia cunoaşte limbajul lui.

-Îmi vine bărbatul acasă! exclamă ea bucuroasă, pentru

că de la bufet, bărbaţii se întorc împovăraţi de vina

dezertorului.

Ce trebuia făcut?

Itocaş nu avea voie să intre în curtea lui. Pe Gusteanu,

cum tot a doua seară mergea în poveşti la Itocaş,

câinele celui din urmă îl cunoştea şi nu-l mai lătra în

nici un fel. Un câine, nici leneş nici indiferent. Un câine

deştept. Ce-şi zicea câinele?

- Vine Gusteanu în poveşti, este o.k! şi îşi închidea

ochii, cum din cuşca lui aşezată strategic, vedea poarta

de la uliţă şi uşa de la intrare în casă. Nimic nu-i scăpa,

orice mişcare era înregistrată.

Ies cei patru din bufet, ziceai că satul este aşezat într-

o surpătură de univers. Nici câinii nu lătrau de frică să

nu li se vâre bezna pe gât în jos. Blestemul satului,

toamna se sfârşise, iarna încă nu venise, şi fără un

anotimp clar, se zbătea ca un peşte pe uscat.

Dudu, câinele lui Itocaş, rămase crucit când îşi văzu

stăpânul că rămâne în mijlocul uliţei şi în locul lui,

intră în curte Gusteanu. Se năpusti pe portiţă la Itocaş
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şi începu să scâncească duios. Itocaş îşi duse degetul la

buze: - Sssst Dudule, ssst.

Câinele crede însă că Itocaş îl încurajează să cânte.

Dudu vălureşte întunericul înţepenit cu un

Auoooauooouauuu pătrunzător. Automat, iese din casă

Rada, nevasta lui Itocaş.

- Dudule, ai căpiat?

- Auoooauooouauuu! .. .

Itocaş râde în hohote din mijlocul uliţei.

După ce perechea regăsită datorită câinelui cântăreţ,

intră în casă, Gusteanu iese din curte cu o găină luată la

nimereală. Fără Itocaş, li se pare că sunt prea puţini.

Trei.

Trec pe la Pavel sanitarul.

- Trezirea Poly, un caz urgent! Hai repede!

Ca la armată, sanitarul se îmbracă şi iese în beznă. Este

pus în temă cu toată tărăşenia. Sunt iarăşi în formaţie

completă. Patru.

Ajung la Arghir. Când aude Niculina cu ce planuri au

venit, ea la ciupelit de găină şi petrecăreţii la sticlă şi

acordeon, îi scoate furioasă afară. Arghir se supără pe

ea. Îşi ia acordeonul şi se alătură trupei.

Obstacolele îl întărâtă pe om. Nu se mai gândeşte decât

la cum să le doboare, deşi le poate ocoli. Ori ignora.

-Unde să mergem?

Gusteanu avea un văr, în Elciu, satul vecin.

Cine îi duce în Elciu?... Nechita. Are căruţă. Şi un

armăsar fulger. Nechita, vărul sanitarului.

În căruţă copiii! Înainte, către Elciu! ! !

Diii, diii, diii, pe când să iasă din satul înţepenit într-o

noapte de muzeu, îi izbeşte pe pasagerii căruţei, lumina

din ferestrele casei popii. Preoteasa era plecată. Căruţa

se opreşte. Altă anvergură are vizita în Elciu, dacă eşti

însoţit de o mărime ca preotul.

Îl găsiră pe preot cum este mai bine, afumat, la masă cu

un prieten bun ce venise tocmai de peste şapte sate, să

deplângă împreună toamna întârziată, exasperantă, ce

nu mai voia să moară.

Unde-i unire, acolo se văd şi rezultatele. Damigeana

la care preotul cu prietenul se chinuiau de pe la amiază,

într-o jumătate de ceas, cu ajutorul celor cinci, a fost

golită. Preotul îşi aminti indignat că are doi porci.

Degeaba protestară cu toţii. Preotul îi obligă să-l urce

pe unul din ei în căruţă.

În Elciu, deşi era miezul nopţii când ajunseră, vărul lui

Gusteanu sări în sus de bucurie.

Găina lui Itocaş se pierduse în vârtejul drumului, dar

porcului adus de preot, atuncea, pe loc, i se dădură

toate onorurile. Când guiţă înjunghiat, cum şi-ar

deschide ochii, la casele din jurul vărului, se aprinseră

luminiţe.

Şi elcenii ştiau să petreacă. Se strânseră lume la casa

vărului, ca la un botez, ori logodnă.

Când veni lumina zilei, o lumină vânătă, cu termen

depăşit, petrecăreţii n-o băgară în seamă, de parcă s-ar

fi aflat în curtea vărului, la un maraton al jocului

popular. Încă de cu noapte, la focul de tabără al pârlirii

porcului, lui Arghir i se alătură doi ceteraşi de-ai

Elciului.

Către seară, o seară ca o uşă scundă de căsuţă săracă,

începu să ningă liniştit, dezlegător, cum spaţiul s-ar fi

dilatat şi ar fi ajuns la adevărata lui măsură.

De frică să nu-i împotmolească nişte ninsori mai

serioase, odată cu primii fulgi, ai noştri îşi luară rămas

bun de la gazde şi sus în căruţă.

Intrară în Panticeu chiuind, sub fulgii mărunţi dar

care-i rădeau valuri, valuri.

Rămase de pomină întâmplarea asta. Să-şi aducă iarna

în sat, panticeuanii au fost nevoiţi să meargă în Elciu

după ea.

Mircea S. Bozan - Sighișoara
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Prima carte a Editurii Felicitas din Stockholm

Semnalăm apariţia recentă, la Stockholm, a volu-

mului Artisan of Christian unity between North and
East: Nathan Söderblom. His correspondence with
Orthodox personalities (1896-1931) – în româneşte:

Un artizan al unităţii creştine între Nord şi Est: Nathan

Söderblom. Corespondenţa sa cu personalităţi ale

ortodoxiei (1896-1931). Cartea are 560 de pagini, cu

coperte cartonate şi legat în format 16,5 x 23,5 cm., şi

apare prin osteneala şi grija editorului Macarie Drăgoi,

Episcopul român ortodox al Europei de Nord, cu

binecuvântarea şi cu un Cuvânt înainte în limba

engleză, semnat de Preafericitul Părinte Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Episcopia

Ortodoxă Română a Europei de Nord a fondat în anul

2013 Editura Felicitas din Stockholm, iar volumul

plurilingv scos de întâistătătorul acestei eparhii,

Preasfinţitul Părinte Macarie Drăgoi, apare în prima

jumătate a anului 2014, ca cel dintâi volum al noii

edituri eparhiale. Desigur, un rol hotărâtor în reuşita

acestui proiect editorial românesc pe teritoriu scandi-

nav l-au avut experienţa cercetătorului-scriitor Macarie

(Marius-Dan) Drăgoi, autor al volumelor: Spermezeu.

Străvechi sat românesc de la poalele Ţibleşului – mono-

grafie istorică, Cluj-Napoca: Limes, 2001 ; Folclor muzi-

cal din Spermezeu – schiţă monografică şi Folclor poe-

tic din Spermezeu – texte rituale, epice, lirice et varia,

Cluj-Napoca: Limes, 2005; Ler Sfântă Mărie. Colinde

de pe văile Ţibleşului, Cluj-Napoca: Renaşterea, 2005;

Ortodocşi şi greco-catolici în Transilvania (1867-1916):

convergenţe şi divergenţe, Presa Universitară Clujeană,

2011 ; Ortodocşi şi greco-catolici în Transilvania (1867-

1916): contribuţii documentare, Vol. I, Partea 1 :

Schimbarea identităţii confesionale: cazurile Apahida

şi Băgaciu, Vol. I, Partea 2: Schimbarea identităţii

confesionale: cazurile Rogoz şi Gothatea, Vol. I, Partea

3: Schimbarea identităţii confesionale: cazul Stârciu cu

filia Pria şi Vol. I, Partea 4: Schimbarea identităţii

confesionale: cazul Săcel şi filia Dragomireşti, Presa

Universitară Clujeană, 2013, dar şi experienţa

publicistică a aceluiaşi ierarh, coordonator al revistelor

CANDELA şi CANDELA NORDULUI. Volumul afir-

mă rolul pastoral-misionar dar şi de punte prin dialog

între culturi şi Biserici, ca vocaţie a Ortodoxiei româ-

neşti păstorite în Nordul scandinav al Europei de azi.

După o substanţială Introducere, tot în limba en-

gleză (pp. 13-91), în care Episcopul Macarie Drăgoi

descrie viaţa şi activitatea ecumenică a Arhiepiscopului

luteran de Uppsala, Nathan Söderblom – recompensat

cu un an înaintea morţii sale cu Premiul Nobel pentru

Pace în 1930 – iar cititorul este familiarizat cu perso-

nalităţile lumii ortodoxe şi rezumatul corespondenţei,

autorul prezintă, în cincisprezece capitole, textele

scrisorilor primite de întâistătătorul Bisericii Luterane a

Suediei, de la (şi în perioada), respectiv: Patriarhia

Ecumenică (1915-1931), Patriarhia Alexandriei (1924-

1930), Patriarhia Ierusalimului (1924-1926), Biserica

Ortodoxă Rusă (1896-1931), Biserica Ortodoxă Sârbă

(1923-1931), Biserica Ortodoxă Română (1918-1930),

Biserica Ortodoxă Bulgară (1917-1931), Biserica Orto-

doxă Georgiană (1924-1931), Biserica Ortodoxă a Ci-

prului (1924-1925), Biserica Ortodoxă a Greciei (1918-

1931), Biserica Ortodoxă a Poloniei (1926-1931),

Biserica Ortodoxă a Finlandei (1927), şi trei Biserici

vechi-orientale: Biserica Coptică din Egipt (1929-1931),

Biserica din Armenia (1918-1925), Biserica din Mala-

bar şi India (1925). Ca promotor al „creştinismului

practic“ şi iniţiator al mişcării „Life and Work“ (Viaţă şi

Faptă), Nathan Söderblom s-a remarcat ca o persona-

litate teologică de prim rang în efortul de a îi reuni,

prin participare la dialog, pe reprezentanţii tuturor

confesiunilor creştine.

Într-o lume dezbinată de interese politico-econo-

mice şi dezorientată spiritual, creştinii au simţit nevoia

acută a întrajutorării sufleteşti şi a mărturisirii comune

a devoţiunii credincioşilor, ca dovadă a iubirii lui

Dumnezeu pentru toţi. Este contextul istoric marcat de

tragediile Primului Război Mondial, în care Arhiepisco-
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tragediile Primului Război Mondial, în care Arhiepisco-

pul Söderblom îşi poartă corespondenţa prezentată în

volum, şi a cărei rodnicie se va dovedi cu prilejul

organizării, anul 1925, a Conferinţei ecumenice de la

Stockholm. Evenimentul urmează imediat după Con-

gresul bisericesc cu prezenţă pan-ortodoxă de la Lon-

dra, ce a avut loc între sfârşitul lui iunie şi începutul lui

iulie 1925, fiind dedicat aniversării celor 1 .600 de ani de

la proclamarea de către Sfinţii Părinţi, în anul 318, a

Primului Conciliu Ecumenic, la Niceea. Momentul

celebrării, la Catedrala Westminster din Londra, a Sfin-

ţilor Apostoli Petru şi Pavel, printr-un serviciu solemn

slujit de reprezentanţii bisericilor ortodoxe în frunte cu

Patriarhul Fotios al Alexandriei şi Patriarhul Damianos

al Ierusalimului, a fost consemnat în TELEGRAFUL

ROMÂN de la Sibiu, care în numărul 56-57, din 30

iulie 1925, scria că impresionantul moment a fost mar-

cat de celebrarea slujbei religioase în limba originară a

Conciliului de la Niceea.

La Conferinţa din 1925 de la Stockholm participă,

între 15 şi 30 august, 680 de delegaţi din 37 de ţări,

repre-zentând biserici, denominaţiuni şi comunităţi

creştine diferite: anglicani, vechi catolici, protestanţi,

ortodocşi. „Niciodată până atunci, Creştinătatea

Ortodoxă nu a fost reprezentată atât de complet la vreo

întâlnire“, nota Arhiepiscopul Söderblom în documen-

te, convins de importanţa participării ierarhilor şi teo-

logilor ortodocşi care au marcat atmosfera Conferinţei

prin autoritatea pe care le-o conferea calitatea lor de

păstrători ai tradiţiei creştine din vremurile apostolice.

Dintre înalţii ierarhi, lipsesc, pe de o parte reprezen-

tanţii Vaticanului care refuză să participe „din motive

cunoscute“, iar pe de alta, biserica cu cel mai mare nu-

măr de credincioşi ortodocşi, motivul fiind instalarea

puterii politice a sovietelor comunismului mondial,

după primul mare război, la Moscova. Astfel, Biserica

Ortodoxă Rusă va fi declarată „martiră“ şi absenţa ei

motivată la Conferinţa de la Stockholm, ca cea dintâi

dintre bisericile creştine ale naţiunilor considerate mai

târziu „captive“, până în anul 1989.

Cea dintâi carte a Editurii Felicitas de la Stock-

holm este rezultatul unei munci de cercetare sistema-

tică, riguroasă, de nivel academic, a documentelor de

arhivă din fondurile Bibliotecii Carolina Rediviva a

Universităţii din Uppsala sau identificate în alte colecţii

documentare (cu multe scrisori reproduce în original

în limba greacă), editorul precizând şi faptul că o seamă

dintre corespondenţii Arhiepiscopului de Uppsala stau

astăzi în sinaxare, fiind trecuţi de bisericile lor în rân-

dul sfinţilor: Ierarhul Nicolae Velimirovici din Serbia,

Mucenicul Grigol Peradze din Georgia, Patriarhul

Tihon al Moscovei, Mitropolitul Vladimir de Ladoga şi

Sankt Petersburg, Mitropolitul Veniamin de Petrograd

şi Gdov, Mitropolitul Petru de Kruttiţchi şi Preotul

Alexandru Hotoviţchi din Rusia. Corespondenţa cu

Biserica Ortodoxă Română reproduce scrisori către sau

de la: Patriarhul Miron Cristea, Mitropoliţii Conon

Arămescu Donici, Pimen Georgescu şi Nicolae Bălan,

Episcopul Vartolomeu Stănescu, profesorii de teologie

Vasile Gheorghiu şi Vasile G. Ispir, Principesa Ileana a

României (ulterior maica Alexandra, fondatoare şi

stareţă a Mănăstirii ortodoxe „Schimbarea la faţă“ din

Ellwood City – Pennsylvania, S.U.A.), sau profesorul-

politician Nicolae Iorga. Autorul subliniază: „Parti-

ciparea Bisericii Ortodoxe Române la Conferinţa ecu-

menică din Capitala Suediei are semnificaţia deplinei

exploatări a ocaziei de a îşi face auzită vocea în cea mai

importantă întâlnire ecumenică de după Primul Război

Mondial. Momentul Stockholm a marcat, dincolo de

însemnătatea ecumenică, o puternică afirmare a identi-

tăţii Bisericii Ortodoxe Române. Dialogul din perioada

pregătitoare, din timpul lucrărilor conferinţei, şi de du-

pă aceea, între Arhiepiscopul Nathan Söderblom, Patri-

arhul Miron Cristea şi alţi ierarhi şi teologi români lasă

să se înţeleagă că un parteneriat autentic a fost creat

între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Luterană a

Suediei, identificând priorităţile pentru agenda inter-

naţională a umanităţii, călcată în picioare de urmările

dezastruoase ale primei conflagraţii mondiale“. Epis-

copul Macarie citează cu firească mândrie cuvintele de

admiraţie cu care Arhiepiscopul Nathan Söderblom îi

descrie pe ierarhii şi pe teologii laici ai delegaţiei trimi-

se de Biserica Ortodoxă Română prezenţi la Conferinţa

din 1925: Mitropolitul Nicolae Bălan al Tran-silvaniei

(trimis al Patriarhului Miron Cristea al României) şi

Mitropolitul Nectarie Cotlarciuc al Bucovinei, Episco-

pul Vartolomeu Stănescu al Râmnicului Nou Severin,

Arhimandritul Iuliu Scriban, teologii Vasile G. Ispir,

Ioan Lupaş, precum şi Trandafir Scorobeţ din Sibiu, ca

însoţitor al Mitropolitului Bălan.

Prezentare şi traduceri din limba engleză, de:

MIHAI POSADA
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ADRIAN ȚION

Pe linia moartă a vieţii

Ea tocmai a aruncat la gunoi primele petale de crin

imperial căzute pe masă de la înălţimea florilor prinse în

vârful tijei înfipte în vaza de rubin. Ţinea în palmă timp

scurs, netrebuincios, consumat, scos din cameră pentru a

face loc unui prezent indicibil. Aşteptat în secret, refuza

să-și facă simţită prezenţa. Dilema înaintării spre un viitor

nebulos. Diadema armoniei estetice făcută ţăndări. Petale

de un roşu bordo, împestriţat, degradat în roz, cu volănaşe

aproape albe pe margini. Dantelărie naturală, uimitoare

vrajă. Picturalitate incredibilă. Delicate atingeri ale clipei

înmărmurite. Bobiţe de polen împrăştiate la baza vazei de

rubin. Exasperare cromatică. Vibraţie înţepenită în tăcere.

Fiinţa florii pe terminate. În suferinţă. Stamine şi pistil ră-

mase sterile. Încăpăţânându-se să existe ca nişte scobitori

caraghioase, deposedate de ornamentaţia petalelor.

Exponenţială trecere... „Dacă am putea vedea limpede mi-

nunea unei singure flori, întreaga noastră viaţă s-ar schim-

ba.” (Buddha). Am citit asta recent într-o revistă. Un gând

păstrat intact din Antichitate, cuantificabil în mărimi ma-

teriale agonisite de milionari de carton. Ontologie contra-

să într-un gând iluminat de înţelepciune. Mi-a rămas în

minte şi am dat de el tocmai acum când privesc neputin-

cios spre aglomeraţia de maşini de la colţul străzii. Nu prea

are ce căuta în stresul zilnic, dar trebuie să coexiste.

Idealitate şi ţevi de eşapament. Şoferi grăbiţi. Demarări în

trombă. Scrâşnet de pneuri. Frână. Claxon. Alergătură ne-

întreruptă.

Leg, în imaginaţie, virtualitatea contemplativă de

şoferul care, grăbindu-se, a omorât un bărbat pe trecerea

de pietoni. Trecere în nefiinţă. A trece strada – sinonim cu

a trece în nefiinţă. Am văzut aseară pe YouTube. S-a

petrecut în Rusia. Dar parcă numai în Rusia? Brrr!

Înfricoşător. A rămas întins pe asfalt ca o petală

însângerată de crin imperial. Imperial? Pe dracu! De-a

dreptul banal. Degradarea îşi urmează drumul firesc.

Importanţa vieţii diminuată drastic de un prezent isteric,

tâmp, indiferent. Crin imperial sau regal vrea să spună că e

ceva cu totul special, ieşit din comun, de o frumuseţe

maximă. Iluminatul Buddha, „Cel Treaz”, ridica viaţa unei

flori la importanţă imperială, axială, mai presus de orice

vanităţi omeneşti. Prezentul coboară viaţa omului – nu a

florii! – la un fapt banal. O viaţă căzută în derizoriul

hazardului, fără repere morale. O viaţă la cheremul

întâmplării, al vitezomanilor, al... Cum trece moartea pe

lângă noi în fiecare clipă şi nu ne putem ascunde de ea!

Un eveniment rutier, cum spun jurnaliştii. Şi cât se

agită ei să aibă subiecte, cum se mai luptă să aibă exclusi-

vitate. Şi cât se mai bucură când au subiecte de filmat şi de

comentat. Grase, babane! Parcă le caută cu lumânarea. Şi

când n-au subiecte fierbinţi, le inventează pur şi simplu.

Trebuie să-şi asigure pâinea. Pun de o ştire cu chiloţii unei

starlete. Goana după hrană e eternă, nu eternizarea clipei.

Felina îşi fugăreşte victima dintotdeauna, dar ne sensibili-

zăm când leopardul sfâşie gazela pe ecranul pâlpâitor. Ani-

mal Planet sau Human Planet – acelaşi carnagiu. Mutaţi ce

e de mutat: poziţia bipedă, raţiunea şi încă niscaiva mă-

runţişuri precum scrisul şi cititul. În rest... Aceeaşi necesi-

tate imperioasă de a exista confundată cu pofta sadică de a

se năpusti asupra victimei sau cu bucuria de a prinde un

subiect gras. Presa vuieşte, alergătorul se înfruptă. Viaţa

merge înainte.

Floarea primită la aniversare, ofilită treptat în glastra

de rubin nu e un subiect pentru gazetari. Un crin imperial

e un crin oarecare, tocmai reflectam despre căderea în de-

rizoriu. De ce să fie un subiect gras în lumea asta în care

nu se întâmplă mai nimic? O floare primită la aniversare e

atât şi nimic mai mult. Ar putea deveni o ştire în cazul în

care sărbătorita ar fi o starletă cu ţâţele la vedere. Dar nu e.

Ghinionul ei. Ghinionul de a nu fi mediatizată. Ghinion

sau avantaj? Ce fetiş dezgustător mediatizarea! Dar toţi

aleargă cu limba scoasă după ea. Să se vadă pe sticlă! Să fie!

Să fie şi cât mai multe evenimente rutiere ca să satis-facă

plăcerea dezgustătoare a celor ce doresc să se mire şi să

compătimească. Să compare şi să se bucure că sunt în
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viaţă. Că nu lor li s-a întâmplat să moară. Verificarea

însemnătăţii vieţii prin moartea altora. Întotdeauna e

vorba despre moartea altora. Şi de-astea se întâmplă

zilnic, e de-a dreptul banal. Atunci de ce-mi servesc ei

banalitatea asta îngrozitoare, brutală drept eveniment?

Când intră în cadru cadavrul lângă maşina avariată,

imaginea e blurată brusc să nu mă „afecteze emoţional”.

Ţi-ai atins scopul, eşti victoriosul care a ajuns primul la

locul faptei, poţi să oferi detalii înspăimântătoare, dar îl

protejezi pe privitor. Câtă grijă, atâta ipocrizie.

Crezi că un vitezoman arogant şi coleric poate

contempla în linişte, minute în şir, minunăția cromatică

povestită de petala unei singure flori? Asta fac numai

poeţii, artiştii cu suflet de copil. Oricum, ei sunt margi-

nalizaţi. Nu contează. Nu încap la masa bogaţilor. Cine-

i mai bagă în seamă şi pe ăştia? Nişte neisprăviţi. Să

simţi şi să exprimi bogăţia de senzaţii transmisă de o

simplă petală e anacronic. Fără importanţă. Să faci din

asta obiectul unei scrieri e ridicol. Adevărata fascinaţie

florală se numără în cât mai multe buchete uriaşe de

flori răspândite în glastre preţioase prin toate încăperile

din vila unui milionar de carton. O celebritate de car-

ton. Asta da aniversare! Asta da ştire! Filmaţi tot, toate

buchetele uriaşe! Şi zâmbetul imperial al proprietarului

şi podoaba platinată a capului bont cu care se mândreş-

te soaţa lui!

Dar pe Human Planet nu ucid numai vitezoma-

nii din întâmplare. Nu. Zilnic dai peste tot felul de cru-

zimi: un porumbel strivit de asfalt, o pisică, un câine.

Mult mai frumos moare o floare. Pe şoselele planetei u-

cide întâmplarea, ghinionul, ceasul rău. Cel de pe You

Tube nici n-a oprit la locul accidentului. S-a dus înainte

spre viaţa lui. A dispărut rapid în peisaj, absorbit în vâl-

toarea circulaţiei extinsă până la limita orizontului. S-a

autolivrat viitorului său din care nu concepea nici în

ruptul capului să lipsească din cauza unui accident

nefericit. A apăsat pe acceleraţie mai agitat ca de obicei.

Speriat de moarte. Avid de viaţă. Impasibil. Superior.

Imperial. Trecând peste umbre şi vieţi, peste impedi-

mente şi legi implacabile. Ignorând toate opreliştile.

Germenele vieţii prins între banal şi imperial. V-aţi

întrebat de unde vine parfumul unui crin imperial?

(continuare de la pag. 70)

ma sărbătorilor, zi şi noapte bătătoarele fac ritmul de viaţă al

locuitorilor din cartier, orice mişcare sincronizîndu-li-se...

Bătăile inimilor, bătutul ouălor pentru papară, al cărnii

pentru şniţele, actul sexual, paşii, strănutul, tusea,

înghiţitul…. Totul într-un ritm unic! Mai sunt şi excepţii,

cînd două ritmuri de la două bare se interferează. Atunci

se remarcă perturbări cardiologice, gastronomice etc...

Aici este momentul să precizăm că

La bloc este zgomot

şi să ne amintim de anii de după Marea Zaveră din

decembrie, cînd pe lîngă lampa lui Ilici al lor am beneficiat

de libertatea lui Ilici al nostru, manifestată şi prin liberul

la pocnitori, rachete şi … tunuri (acestea fiind folosite

numai în cazul Băncilor..), astfel că de la 1 dec. pînă după

sf. Ion (iliescu) zgomotul, mai ales zgomotul ne amintea

de revoluţie de libertate, de fericire! Apoi au apărut,

salvatoare, geamurile de termopan, uşile de termopan şi

treptat, viaţa de termopan! Ca o reacţie la zgomotul din

afară. Dar mai rămîne cel dinăuntru… Dinăuntrul

blocului. Epopeea vieţii tumultuoase a blocurilor are

destule capitole, aşa că îmi voi aminti cu satisfacţie o

soluţie pentru iubitorii de tobe şi decibeli. Era sîmbătă şi

orele 23 trecute. Familia Tot lucrase toată ziua la adunat

cutii (Era ziua în care super magazinul din oraş primea

marfă). Erau rupţi. Erau frînţi. Şi aici se va vedea puterea

generatoare a muzicii. În somn, făceau mişcări ciudate,

dădeau din picioare, gesticulau dar părea că totul se

întîmplă în aer, într-un aer de vată, care ascundea sunetele

şi făcea mişcările fără sens, fără efect. Dar veni un ceardaş

salvator şi toţi(i) erau în mijlocul casei! Băieţii de sub se

uitară unii la alţii şi împreună la instalaţie. Urmă o bătută

sau o tropotită, nu mai ştiau. Un prafsubţire se cernea din

tavan deşi iarna nu venise, nici la moară nu erau. Oare nu

erau?... Nu pietrele de moară făceau zgomotul acesta?

Cînd căzu prima bucată de tavan avură o revelaţie. Cel –

de - sus! Da, cel - de - sus era acasă. El, soţia, cei doi flăcăi

erau pietrele de moară. De-ar fi fost acasă şi cel care lupta

în Irak, ehei! atunci structura blocului… Unul dintre cei

cu boxele, mai treaz, avu iluminarea chiar în momentul în

care becul din tavan începu să coboare în jos şi opri

muzica. Liniştea înţepeni cele două apartamente. Departe

un cîine îşi chema poliţistul…
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ION MUREȘAN

Paharul / Glass *

I.

It is a fairy-tale night.

                  The round yellow moon is quivering in

                  the glass.

                  I stick my finger into the glass.

Then I stick my arm up to my elbow into

                  the glass.

                  Then I stick arm up to my shoulder into

                  the glass.

The vodka is ice-cold.

                                                     

II.

There’s a large slab of stone

                  on the bottom of the glass.

Then there are dead leaves and black roots.

There’s a rubber boot with a hole in it.

                  There’s also a rustz cooking-range on the

bottom of the glass.

The vodca is ice-cold.

III.

I open my eyes inside the glass.

                  In the glass I can see well even without glasses.

“Everything is dream and harmony”, I say.

The stone slab is withe

                  with reddish veins.

IV.

Now I can see the beast.

I can hear it purring softly like a cat.

I can see its blue legs.

I can see its mighhty tail sticking out from

under the stone slab.

V.

A clear little brook is running

by the stone slab.

The brook flows over pebbles with a

crystalline murmur.

The grass along its banks is forever green.

Dainty flowers dot the grass.

Doll-size children are swimming in the brook.

They are swimming with amazingly swift

movements.

They are swimming dressed in

brightly-coloured dresses

and shirts and trousers.

They are the angels-in-the glass.

VI.

The angels-in-the glass do not bite

and do not harm anybody.                

I feel like throwing up out of pity.

I feel like throwing up out of sadness.

I feel like throwing up thinking I might

swallow an angel-in-the glass.

    I feel like crying thinking  he would be all

of a sudden very lonely.

Crying thinking he might sob

  All night long inside me.

      Crying thinking he could hum

    nursery rhymes inside me.

    He might sing, in a thin voice,
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“Spring is coming, spring is coming”.

VII.

Sticking my nails into the beast’s back

I’m descending to the bottom of the glass.

There’s slab of stone with reddish veins there.

  Now I’m lying on the slab of stone

with reddish veins.

A dog is barking far away inside the glass.

It’s autumn.

It’s eclipse time.

  The round yellow moon is quivering in the glass.

VIII.

Through a glass-shard

blackened at the candle flame

I see a big black fly crawling across the bulb.

With my nails stuck into the beast’s back,

I’m pulling its head from under the stone.

Its mighty hump is meandering

like a train among the mountains.

With my nails I’m pulling the beast’s locomotive

from under the stone slab.

The angels-in-the glass are taking one another’s

hands and, all quiet, start dancing in a circle.

The angels-in-the glass are dancing and

singing around us.

“Everything is dream and harmony.”

IX.

The beast has got one ofmy mother’s eyes

and one ofmy father’s.

In the glass I can see well even without glasses

I’m reading in my mother’s eye: “You naughty

  child, when are you going to act sensible?”

    The glass is tightening

around my forehead like an iron ring.

      It hurts.

X.

My head hits the walls:

one, two, one, two.

The angel-in-the glass is weeping and                    

hiccupping

because of the pain.

The angel-in-the glass

is singing inside myself in a thin voice:

“Spring is coming, spring is coming!”

“Everything is dream and harmony.”

Versiune în limba engleză de Virgil STANCIU

* din volumul bibliofil, ilustrat cu 10 desene de Ion

Marchiş, "Paharul. Glass. Au fond du verre", apărut la

Editura Scriptorium, sub egida Fundaţiei Culturale

Archeus, Baia Mare, 2007, varianta în limba franceză

a poemului e semnată de Dumitru Ţepeneag.

Ion Marchiş, desenul X la poemul "Paharul"
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GIOVANNI PASCOLI

(1855 -1912)

din ciclul" Bucuriile poetului"

I. Magul

„ Trandafiri în livadă, rândunici în pridvor !”

rosti magul,

iar la vorbele-i suave

aerul din aripi fâlfîi

şi-n gardul viu bobocii se deschid.

Mulţumit

că azurul cântă

şi ţărâna parfum le dăruiește,

înţeleptul solii şi-i trimite

înspre născânda auroră,

spre raza-i bălaie împletindu-se-n coroane.

II. Miracolul

Dacă veţi vedea în atingerea-i pupile moarte !

Dacă printre lespezi rare

nevinovatul, străbătut de vine azurii,

în cer îl veţi zări;

crâng imaculat, pajiştile albe,

o bojdeucă izolată, fumegând liniştit,

migdalul desfrunzind şi fâlfâit de rândunică.

Dacă veţi vedea iarba, covorul lucitor

şi pe pietre muşchiul de smaragd;

smocul verde al stufărişului tremurând,

nufăul înmugurind în smârc

printre brotăcei şi broaşte verzi.

Dacă veţi vedea albastrul coborând râul

dintre munţi, dintre păduri,

iar crestele, castel plutitor,

tăind în văzduh o lizieră celestă

din culoarea violetă a colinei.

Dacă veţi vedea în mijlocul norilor gălbui

purpuriul strălucind de lumină

în fuga sa din palatele de-a lungul coastei

şi asfinţitul de aur din vitralii dispărând

de la o clipă la alta, în fascii largi tremurătoare.

Corbii dorm atunci în stejarii întunecați,

doar câteva făclii merg înspre cimitire;

iar înăuntrul palatelor, înăuntrul bordeielor,

în întuneric, lângă paturi mari şi învechite,

dorm leagăne mici şi negre.

III. Sus

Pe cerul auriu se rotesc rândunici.

Chiar dacă aş avea pe inimă aripi viguroase,

aş iubi totuşi negrul primejdios al pământului

chiar şi numai pentru bucuria de-al atinge doar

ridicându-mă apoi la cer cu ţipăt ascuţit.

Acum cerul acela pare a mă ironiza

în timp ce merg aşa, încet-încetişor.
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IV. Glorie

- La muntele sfânt n-ai să vi, Belacqua ? -

N-am să vin : ce-aduce mersul în sus  ?

Gloria e departe şi-ţi cere atâtea;

iară acolo

nu poţi decât

ca să te rogi

şi atât.

Aici măcar stau fără griji

la soare, în spatele pietrei

şi ascult greierii şi broaştele

care orăcăie-ntruna : Acqua,acqua !

V. Contrast

I.

Iau un pic de siliciu şi de cuarţ  :

şi le topesc  ; inspir, suflu apoi viguros :

se naşte un balon de sticlă

precum o zi de martie,

senină şi gri,

tulbure şi strălucitoare !

Făptuiesc un cer din puţin nisip

şi un pic de suflare.

Poţi să te minunezi  : meşterul sânt eu.

II.

Merg pe drum privind şi cercetând,

singur, singur-singurel, tăcut,

cu capul plecat  :

iau din când în când o piatră, dintre mii  :

o tai, o netezesc, o şlefuiesc, o cizelez,

o lustruiesc :

ce-i ea, nu-i important : uite un rubin,

iată un topaz, ia un ametist.

din ciclul "Primele poeme"

Stejarul doborât

Acolo unde umbra-i odihnea cândva

e acum însăși stejarul la pământ doborât.

Furtunilor nu le mai stă împotrivă.

Oamenii spun: Într-adevăr a fost falnic!

În coroana-i, pe ici și colo, mai sunt

cuibușoare din primăvară.

Oamenii spun: Într-adevăr a fost bun!

Fiecare îl laudă - și taie ramuri. Apoi, pe înserat,

pleacă fiștecare cu mănunchiu-i greu.

Acolo sus o jeluire ... pitulicea;

își caută cuibul și nu-l mai află.

din ciclul "Creaturi"

IV. Orfan

Neaua se așterne ușor, fulgi, fulgi.

Ascultă: un leagăn leagănă încet - încetișor.

Un prunc plânge, cu degetuțul în gură.

Bătrâna cântă: în jurul pătuțului

trandafiri și crini, într-o grădină de vis.

În minunea grădinii, copilul adoarme.

Neaua se așterne ușor, ușor, ușor.

Traducerea în limba română de Eugen D. Popin
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LIVIUS PETRU BERCEA

COŞUL DE PRUNE

Pentru Traian, intrarea în gospodăria colectivă era

cea mai tristă poveste pe care şi-o putuse închipui

vreodată. Amintirea ei nu se ştergea din mintea ţăranu-

lui obişnuit cu pământul său, cu recolta sa, cu mult-pu-

ţinul său de fiecare zi.. .

Acum, că fusese nevoit să renunţe la tot, şi la pă-

mânt, şi la boi, şi la căruţă, şi chiar la uneltele trebuitoa-

re îngrijirii grădinii, parcă nu se mai simţea om. Era ca

o simplă sapă, uneori ruginită, pe care o arunci sau o

pui deoparte atunci când nu îţi mai trebuie. Aşa se în-

tâmplase şi cu plugul, grapa şi prăşitoarea lui, care zăce-

au aruncate undeva, într-un colţ al curţii imense care

înconjura cele trei grajduri ale colectivului. Ba, culmea-

culmilor fusese că boii n-avusese voie să-i vândă înain-

te de se înscrie şi el în colectivă, înainte de a ceda insis-

tenţelor şi şicanelor şi de a-şi lăsa la cheremul altora

toată agoniseala...

Mai întâi i-l trimiseseră pe cap pe omul despre care

se lansase zvonul că a devenit un fel de exemplu pentru

toţi. Mili, ţiganul cel mai sărac din sat, lucrase cu ziua la

Traian şi îi fusese nu o dată recunoscător pentru plata

primită. N-avusese niciun motiv să se plângă că era

„exploatat”; Traian nu apela doar la el, pentru a fi ajutat

uneori, când lucrul era în toi. Îi intrase însă în cap că

acum e el stăpânul, se înscrisese în partidul comunist şi

nu o dată foştii tovarăşi de beţie ajunseseră să se plângă

de comportamentul său. Vorbele răstite ale lui Mili, ca-

re perora despre cât e de bine şi de corect la colectiv,

nu-l lămuriseră însă pe Traian. Nu putea crede că unul

ca el, Traian, fără pământul lui, ar duce-o mai bine...

Incercarea de a-l convinge prin forţă nu dădu nici

ea rezultat. Il chemaseră la sfatul popular şi-l încuiaseră

în ghereta de lemn care servea de loc de pază pentru

bărbatul care avea în grijă taurii comunali. Asta se în-

tâmpla a nu ştiu câta oară, şi Traian era obişnuit cu lo-

cul. Scoseseră însă patul paznicului, făcând imposibil

somnul omului. Acolo, într-un ianuarie geros, lăsat fără

mâncare şi apă, era întrebat doar, din când în când, da-

că se înscrie în colectiv. Cum răspunsul era mereu ne-

gativ, fu scos după câteva zile, trimis acasă în toiul nop-

ţii, mirosind a urină şi a fecale, dar nu putuse să-şi dea

pământul.. .

Metoda cea mai „lămuritoare” fu lăsată pentru la

urmă. Îi „comasaseră” pământurile, aproape toate, pen-

tru că erau în mjlocul tarlalelor colectivului, care, vezi

doamne, nu puteau fi lucrate „eficient” cu ceva străin în

interiorul lor. Tractoriştii cârteau mereu că nu pot înto-

arce la capătul holdelor, iar drept urmare Traian fu che-

mat la sfatul popular ca să semneze o hârtie cum că e

de acord cu un schimb de terenuri. Se duse cu încrede-

rea că va primi pământ undeva la marginea acestor tar-

lale şi-l va lucra mai greu, dar nu-l va mai deranja ni-

meni şi nu va mai deranja pe nimeni. Nu-şi putuse în-

chipui însă că batjocura ar putea depăşi orice limită a

omenescului. Pământul primit era la peste zece kilome-

tri depărtare, în hotarul altei comune, un mal râpos al

Mureşului, unde apele, atunci când veneau, în unii ani,

mai mari, îşi făceau de cap. Vechiul proprietar îl părăsi-

se, iar autorităţile de care aparţinea locul se bucurau că

scăpau de el. Totuşi, Traian semnă actul care-i fu pus

înainte, pentru că voia să evite o nouă înfăţişare sau, de

ce nu, o posibilă condamnare pentru sabotaj, la care

putea să se aştepte din moment în moment.

Vara, înjuga boii la căruţă pe la patru dimineaţa şi

plecau, el, soţia Livia şi fetele, acum măritate, la noile

pământuri, pentru a încerca să scoată ceva din malul

acela mocirlos. Făceau până acolo cel puţin trei ore şi

tot atâta şi la întoarcere, dacă nu se hotărau să doarmă,

în noaptea următoare acolo, sub cerul liber sau, altăda-

tă, sub căruţă. Nu-i înfrânseră nici aşa cerbicia. Lucra

cu îndârjire, deşi ştia că recolta era de ochii lumii, că

avea de dat cote chiar şi din acest puţin adunat cu trudă

şi că odată şi odată tot va ceda.
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tul”. Intră în casa lui Traian împreună cu agentul înca-

sator şi se îndreptă spre dulapul din camera dinspre

uliţă, erau ţinute, de obicei, cele mai bune haine. În faţa

dulapului, care avea uşile deschise, o găsi însă pe

Valeria, care mai avusese vreme să pună mâna pe un

topor şi-i aştepta cu el ridicat deasupra capului. Fură

toţi luaţi pe nepregătite. Încremeni de uimire până şi

Traian, deşi îşi cunoştea fata şi ştia că va repezi toporul

în cel care va îndrăzni să se atingă de lucrurile ei.

Vicepreşedintele se dădu un pas îndărăt şi-i spuse

agentului: „Hai repede, că asta-i nebună şi ne omoară!”

Veniseră fără miliţian, imprudenţă care-i expunea

gestului femeii, aşa că ieşiră din curte, în blestemele şi

înjurăturile Liviei şi ale fetelor.

Ani de zile n-au reuşit să înfrângă încăpăţânarea lui

Traian şi a Liviei. Insă, după vreo zece ani, sătul să mai

fie doar el oaia neagră a satului, chemat sub diferite

pretexte, până şi de cinci-şase ori pe zi la sfatul popular,

sculat de miliţian, nu o dată, în toiul nopţii, Traian se

hotărî, aproape dintrodată, să îşi calce pe inimă şi să

accepte. Avea peste şaizeci de ani, Livia la fel, le era greu

să mai facă zilnic kilometri întregi până la pământurile

primite şi vedeau că toată lumea începuse să-i ocoleas-

că, de parcă erau ciumaţi. Doar el şi un comerciant de

porci, un „pilar”, nu intraseră în colectiv. Mai era şi un

alt motiv. Ţinea mult la Laviniu, nepotul său, şi nu voia

să-i pericliteze situaţia. Copilul, ca să i se piardă urma,

plecase între timp la un liceu din Timişoara şi venea rar

acasă.

Aşa se face că, în toamna lui 1962, Traian se înscri-

se în colectiv, dar nu mai pricepea de ce îi era, în conti-

nuare, supravegheată orice mişcare. Nu ştia că se făcuse

o listă a celor mai recalcitranţi „duşmani ai poporului”

şi că era printre primii care trebuiau eliminaţi sau cel

puţin reduşi la tăcere.

Muncitor, priceput la toate, Traian se acomodă re-

pede cu munca la colectiv, dar nu şi cu împărţirea roa-

delor. În colectiv se înstăpânise un obicei. Se semăna

mult porumb, iar oamenii mergeau la prăşit şi la cules

cam pe locurile pe care le avuseseră înainte, cu iluzia că

astfel erau mai legaţi de pământurile lor, deşi recoltele

nu le mai aparţineau. Traian îşi revăzu astfel holdele,

lucrate până acum de alţii, de cei care nu aduseseră

pământ la înscrierea în colectiv. Asta se întâmplă însă

în vara anului următor, când trebui să cosească trifoiul

de lângă o holdă de porumb.
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Îl rugau să facă asta fetele şi ginerele, miner, care de mul-

te ori era chemat de cineva de la serviciul personal să

fie „lămurit”. În familie izbucniseră şi certuri generate

de încăpăţânarea celor bătrâni, dar lucrurile se aplana-

seră cu timpul. Toţi erau în culmea încordării, mai ales

vara, când grâul le era luat în întregime încă de la arie,

porumbul şi celelalte culturi le erau dijmuite fără milă,

iar impozitele creşteau, astronomic, de la an la an.

Culmea ironiei, când fusese anunţat că „s-a desfiinţat

chiaburimea ca clasă”, deci nici el nu mai e chiabur,

Traian fusese înştiinţat că are o restanţă la impozit de

vreo două sute de mii de lei, cu care ar fi putut cumpăra

jumătate de sat, cum socotise el. Pe atunci, leafa de la

mină a ginerelui era cam de patru sute de lei, deci îi tre-

buia, la o adică, ani buni să plătească datoria. Nu avea

de gând însă să mai dea vreun ban statului şi tergiversa

plata de la un termen la altul, până când datoria, datori-

tă neputinţei omului de a şi-o achita, fu ştearsă. Pe Tra-

ian îl lăsă indiferent şi acest „gest de bunăvoinţă”, era

inert şi nesimţitor la toate.

Îşi mai aducea aminte că în contul impozitului vo-

iau să-i ia, la un moment dat, lucrurile din casă. Auzeau

însă din timp când vine agentul încasator şi ascundeau

hainele mai bune, velinţele şi alte obiecte de folos.

Odată însă, într-o zi de sărbătoare, fură luaţi pe nepre-

gătite. Încasatorul era însoţit de vicepreşedintele sfatu-

lui popular, un om neînduplecat şi mai ales rău, ca

aproape toţi cei însemnaţi cu vreun semn fizic. Era co-

coşat şi rămăsese mic de statură, la cei aproape patru-

zeci de ani. Îi rupsese spinarea o căruţă care trecuse, în

copilărie, peste el. Nu fusese trimis pe front, în al doilea

război mondial şi era ocolit de puţinii oameni care mai

rămăseseră în sat.. . Îşi găsise alinarea spre sfârşitul răz-

boiului, înscriindu-se în partidul comunist şi devenind

de-a dreptul fanatic. Aşa îl găsise „republica populară”,

iar preşedintele Moţoc, spaima satului, îl luase vicepre-

şedinte, transformându-l într-o simplă unealtă, de mul-

te ori foarte necesară lui, şi mai periculoasă decât alţii

pentru sat, deoarece îi cunoştea bine pe oamenii locu-

lui. La sfârşitul războiului, o ceruse de nevastă pe Vale-

ria, mama lui Laviniu, care preferase să se mărite cu un

om străin de sat. Cocoşatul nu uitase refuzul, care era

pentru el o adevărată batjocură, şi se însurase cu Zori-

ca, o ţigancă grasă, care îl înşela cu voioşie cu conaţio-

nalii ei care locuiau în capătul satului.

Acum putea să se răzbune „legal”, căci nu uitase „afron-
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Om practic, de mai mulţi ani, Traian sădise acolo pruni,

ca uneori, vara, când se odihneau după lucru, să poată

sta sau mânca la umbră. Era aproape de Mureş, o boare

răcoritoare potolea de obicei arşiţa.

La plecarea de acasă fusese rugat să aducă nişte pru-

ne, dacă erau coapte, pentru gem. Nimic altceva, decât

nişte prune, vreo cinci kilograme. Valeria, fata cea mai

tânără, îl rugase asta, ştiind că, acolo unde lucrau, pru-

nele trebuie să se fi copt. Traian credea că pomii erau

încă ai lui, nu declarase niciunde că se înscrie în colec-

tiv şi cu prunii sădiţi de el.

Spre seară, lăsară lucrul cu aproape o oră mai îna-

inte ca de obicei şi, cum locul era cosit ca în palmă, tri-

foiul strâns în „corzi”, aproape uscat, adunară prunele

căzute pe jos şi mai scuturară puţin de pruni, fără să

forţeze pomii să le dea fructe necoapte. Aşa, aproape

umplură coşul cu un mâner, luat de acasă, fără să aibă

nicio clipă sentimentul vinovăţiei, pentru că prunele s-

ar fi prăpădit pe jos, neculese, cum ştiau că s-a întâm-

plat în anii dinainte.

Ceea ce nu ştiau ei era că fuseseră luaţi de diminea-

ţă în vizorul paznicului de câmp de la colectiv. Acesta

îşi făcea „rondul”, umblând aproape toată ziua pe bici-

cletă şi „vizitându-i” pe oamenii care lucrau, când se aş-

teptau mai puţin. Semnala conducerii gospodăriei co-

lective şi miliţiei orice încercare a lucrătorilor de însu-

şire a unor ştiuleţi de porumb, saci de sfeclă sau plase

cu cartofi, atunci când venea rândul recoltării lor. Nici

măcar porumb pentru fiert nu puteau lua oamenii, care

se temeau de paznicul de câmp ca de dracu’.

Mulţi îl cunoşteau de mic, printre ei şi Livia, soţia

lui Traian, care-i fusese colegă de clasă la începutul vea-

cului, prin 1910. Făcuseră şcoala maghiară la Zam şi

amintirile despre el erau mai mult decât neplăcute. Era

mâna dreaptă a învăţătorului ungur, care avea obiceiul

(şi misiunea) de a-i supraveghea pe copii inclusiv în

pauză. O făcea folosind un băţ lung din lemn de corn,

elastic, a cărui atingere ustura al naibii de rău. Le striga

copiilor care, jucându-se, mai scăpau câte o vorbă ro-

mânească: „Numai ungureşte, numai ungureşte!”, ples-

nindu-i cu băţul, pentru o cât mai convingătoare aten-

ţionare. Matei Laz, aşa îl chema pe băiat, îi aducea învă-

ţătorului beţele de corn, asigurându-l, când acesta mai

lipsea, în pauză, din mijlocul copiilor „că s-a vorbit nu-

mai ungureşte” sau îi pâra fără milă pe cei care îndrăz-

neau să vorbească şi româneşte. „Evoluase” firesc, după

obiceiurile avute în copilărie, devenind comunist, dar

mulţumindu-se, din cauza vederii defectuoase, cu sluj-

ba de paznic la gospodăria colectivă. Era nemulţumit

că nu mai vedea bine şi nu luase în seamă avertismentul

doctorului, care-l prevenise că pierderea vederii poate

deveni ireversibilă dacă se va mai lăsa mult scuturat de

bicicleta cu care mergea, pe drumurile de pe câmp, din

groapă în groapă.

În ziua aceea îi urmărise cu atenţie pe cei din fa-

milia lui Traian, dar ştiindu-i la cosit, se gândea că n-au

ce să ia din ţarină. Se uită totuşi cu grijă în căruţă, când,

seara, aceştia trecură pe lângă el, aflat, ca din întâmpla-

re, la capătul holdei şi văzu, cu surprindere, pe fundul

căruţei, coşul, aproape plin cu prune. Nu puseseră nicio

legătură de trifoi, nici vreo haină peste coş, pentru că

nu aveau de ascuns nimic. „Tot au luat ceva” îşi spuse

cu satisfacţie paznicul, gândindu-se că n-a bătut drumu-

rile „degeaba” în ziua aceea. Nu stătu mult pe gânduri

şi, frecându-şi palmele ca în aşteptarea unei recompen-

se, îi invită pe cei din căruţă să-l urmeze la miliţie.

Degeaba îl asigură Traian de bunele lui intenţii, degea-

ba îi spuse Livia că n-au vrut să ascundă nimic, degeaba

aduseră până şi argumentul pierderii iminente a fruc-

telor căzute pe jos şi pe care nu le mai culegea nimeni.

Nu vru nici măcar să-i lase în pace, deşi îi ştia amărâţi şi

batjocoriţi. Nimic nu-l înduplecă. Ridicându-şi mereu

ochelarii legaţi la ceafă cu o bucată de sfoară, o luă

înainte, aproape victorios, fără să mai catadicsească să

le răspundă. Traian nu avu altceva de făcut, decât să

mâne încet căruţa în spatele paznicului, care acum

mergea pe jos. Femeile începuseră să plângă. Traian vru

la un moment dat să răstoarne coşul cu prune într-o va-

le adâncă pe lângă care tocmai treceau, dar ezită, fiin-

du-i teamă că va fi acuzat de ceva mai grav. Era destul

de păţit.. .

La miliţie, fură acuzaţi direct de furt din avutul ob-

ştesc. Şeful de post nu mai vru să stea de vorbă cu ei, să

le asculte explicaţiile şi dezvinovăţirile. Li se dădu dru-

mul, după ce Traian declară că el singur a scuturat poa-

mele şi a cules prunele. Li se confiscă şi coşul cu prune.

„Să vă steie în grumaz”, zise Livia cu voce cavernoasă şi

scăzută, ştiind că nevasta miliţianului o să fie cea care

va folosi prunele.

Peste câteva săptămâni, timp în care aproape uita-

seră de întâmplare, bărbatul, el singur, primi o citaţie

din partea Judecătoriei Ilia, prin care era chemat la ju-
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decată ca învinuit, în proces cu conducerea gospodăriei

colective. Vina era cea recunoscută la miliţie, însuşirea a

patru kilograme de prune, cântărite atent de şeful de post în

seara aceea.

Traian nu avea de ales. Trebuia să se ducă. Drumul

până la gară, aproape cinci kilometri, îl făcu, culmea, în

compania lui Matei Laz. Nu-l întrebă nimic, bănuia că

merge tot la judecătorie, ca martor. Până la gară, fură ca

doi cunoscuţi sau ca doi consăteni care merg întâmplă-

tor împreună pe acelaşi drum.

Aroganţa şi neomenia paznicului ieşiră la iveală pe

parcursul procesului. Ca martor al reclamantului, decla-

ră cu siguranţă că „îi prinsese asupra faptului”. În plus,

adăugă că „fusese rugat să muşamalizeze faptul”, de

fond, să ia dracului cele câteva kilograme de prune şi

să-i lase în pace pe oameni. Un vecin al miliţianului îi

spusese lui Traian că prunele fuseseră până la urmă

aruncate la porci, pentru că cele mai multe erau vier-

mănoase, cum sunt primele fructe care cad din pomi.

Gestul lui Traian fu incriminat cu severitate. Un

procuror aminti că omul este un fost chiabur care şi

acum „fură din avutul poporului”, de parcă prunii aceia

ar fi fost sădiţi „de popor”. Ceru, la finalul acuzării, o

pedeapsă aspră, exemplară, „cel puţin trei ani de tem-

niţă”, care să-i înveţe minte pe cei care ar mai îndrăzni

să facă aşa ceva.

Judecătorii fură mai blânzi. Nu că ar fi ţinut cu Tra-

ian, ci fiindcă văzuseră îndârjirea paznicului de câmp şi

răutatea din vorbele pretenţios rostite. Judecata însă fu-

sese rapidă, era vorba doar de apărarea „avutului popo-

rului”, cum se exprimase un asesor popular, care nu

avusese alt merit de a fi ajuns acolo decât pe acela de a-

şi reclama fratele care mai păstrase o armă cu care se

întorsese de pe front. Traian primi un an de închisoare

cu suspendare, avea aproape şaptezeci de ani şi era un

om epuizat.

Veni acasă şi le explică cu greu celor din familie că

primise un an de puşcărie, dar că nu trebuie s-o facă.

Noţiunea de „suspendare” îl înspăimântase la început.

Abia când avocatul primit din oficiu îi spusese, cu alte

cuvinte, ce înseamnă, se mai liniştise.

„Orbească-l Dumnezeu pe Matei Laz şi sece-i de tot

luminile ochilor!”, blestemă Livia cu patimă, după ce as-

cultă relatarea lui Traian. Nimeni însă nu-i luă în seamă

fraza, o ştiau că blestemă de multe ori chiar şi fără mo-

tiv real, doar ca să-şi descarce necazul.

Peste vreo două săptămâni, Matei Laz orbi însă, şi

doctorii nu mai putură face nimic, ştiau că aşa se va

întâmpla în final. Atenţionările lor anterioare asupra

unui asemenea pericol nu fuseseră luate în seamă. Cei

din sat, care ştiau de obiceiul Liviei de a blestema,

puseră, înspăimântaţi, nenorocirea pe seama gurii ei

rele şi se fereau să-i iasă în cale sau să lucreze la câmp

alături de ea. Însăşi familia lui Matei Laz, care trecu

repede, după moartea bătrînului, la adventişti, crezu că

orbirea se datora blestemului şi o ocoli pe Livia mulţi

ani, chiar atunci când Matei Laz muri de bătrâneţe, în

ciuda blestemelor Liviei, care nu conteniseră să curgă.

Mircea S. Bozan - Biserica din Șura Mică
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GHEORGHE BĂLAN

(1947-2003)

Arta poetică

Arta poetică a rămas întotdeauna deşirată

Ca o ladă din scândură cu care se duc

Cartofii în pivniţă

Nu are nicio formă pentru cel care ar vrea să

Cumpere un lucru desăvârşit

Când crezi că ar avea aspectul unui vas scump chinezesc

Care nu are nevoie de nicio floare

Atât e de fermecător de stabil

Constaţi că de fapt este un monstru cenuşiu

Gelatinos

Cuprins într-un chenar albastru sau auriu

Despre care se spun lucruri ciudate

Cu o mare elocvenţă

Ca şi cum Eugenio Montale ar rătăci

Cu versul

Dincolo de ligustrul sau acanta

Printre lămâi

Stârnindu-le mireasma

Care prin destrămări de parfumuri

Încearcă să scoată un sunet

Dintr-o trompetă spartă sau turtită de vreo maşină

Fluturarea trunchiurilor

A venit el

Printre arbori.

Când a ridicat mâna,

Desigur,

Toţi arborii şi-au fluturat

Trunchiurile.

Când el şi-a pus

Pălăria,

Jos, pe pietriş,

Au căzut toate frunzele.

În mijlocul camerei,

Pe podele – un turn verde, pănă în tavan.

Pantofii lui de lac,

Sus, pe crengi:

Acestea sunt frunzele noi,

De lac,

Multe.

Cineva s-a risipit pe baltă.

Ar putea fi chiar el,

Întins pe un hectar,

Murmurând prin valuri mărunte.

Merge pe cărare,

Şi pădurea a intrat în bastonul lui,

Încovoiat pe mâna stângă.

Barca martirilor

Epocală întoarcere printre segmente

O izbitură întotdeauna răsturnată

Pe rădăcina păsărilor

O reuşită însângerată

Lângă cei ce tocesc luna

Tot călcând-o în picioare.

Om curajos! Dezbracă-te de dudul

Care te asupreşte. Întinde-te sub

Preţioasele pieiri.
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MARIANA ZAVATI GARDNER

Am Strand von Southwold
 

Stille ölige Hitze

Glasur aufdem Meeresspiegel

Bei Southwold, dem östlichsten Punkt von England

Stapel von Liegenstühlen

unterbrechen den glühenden Strand

welcher in den Farben des Meeres gewellt

Rosa Stickerei zeichnet Muster

Die herunterstürzenden Möwen schneiden die Luft

überqueren die Strahlen der Sonne

Aufder Mole, eine tickende Uhr geformt wie eine

Badewanne

schlägt eine ganze Stunde und eine halbe

Ihre Räder drehen sich vom angetriebenen Wasser des

Meeres

Es ist keine Muße für bekleidete Mütter

in den Farben Azurblau und des reifenden Obstes

Die Ungezogenen satt vom eisgekühlten Mineralwasser

Erschöpft auf offenen Liegenstühlen

Männer, Frauen und Kinder widmen sich der Ruhe

Die Kuppel des Himmels färbt sich wie ein Krebs

Die sich bewegenden Schirme und die verdeckten

Wellenalles ist wie vorher entlang des Kais

Amateurangler erforschen den Horizont

Im Labyrinth von Männer, Frauen und Kindern

aufLiegestühlen mit tierischen Mustern

Der Himmel bleicht das Alabasterblau

Alle ruhen sich, machen Einkäufe

von Eimern, Schaufeln und fish and chips

Oder sie schützen sich vor den kreisenden Möwen

Nichts zu befürchten

Ein Tag wie der andere

Im Spiegel

Das Zimmer mit der Tapete

Die abgegriffenen Anekdoten

Sehe die Lagune

Aus dem offenen Fenster

meiner Fensterbank

mit dem kleinen Kissen

Kann hören in dem Haus

von brennenden Worten

geschlossen in lauter Fragen

Spüre die wachsenden Büsche

In einem Spiel erfunden beim Surfen

Über den grauen Feldern

Rieche den Geruch des Schweißes des Schmerzes

Hebt sich wie ein gebogener Nebel

Braun werdend in dem Wasser des Meeres

Ich kann probieren was verloren ist

Aus dem Traum aus den Kissen

Aufdem Grund der roten Zungen

Eine Form wie die andere

In einem gelähmten Spiegel

Von tiefen Stimmen ohne Laut

Ohne Anfang ohne Ende

Traducerea în germană: Ute Schlichting și Cezarina Fischer
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der plötzlich hereinbricht. Die unabwendbaren Stürze,

nahezu herbeigesehnt, von Jahreszeit zu Jahreszeit.

Anders die einfachen Freuden, das tägliche Träumen,

die Naivität der Geheimnisse (der Grashalm, der Vogel,

das Pflanzenfleisch). Das Leben, der Weg durch all diese,

der Tanz aufdiesem Seil. Und manchmal die aufgehobene

Zeit der Liebe. Dann verstehst du scheinbar,

angeschlossen an jenes geheimnisvolle Netz. Oder

du wunderst dich über alles und stellst fest, dass einer

in einem anderen Jahrhundert darüber geschrieben hat.

In einer anderen Sprache, aufeinem anderen Kontinent,

unddannhat jemanddiesewesentlichenBotschaftenübersetzt.

Aber niemand beschrieb bisnoch den Duft

der im Morgengrauen verlassenen Frau,

ein jetzt überflüssiger Schatten, den du abstreifst

nachdem du alle seine Fäden entwirrt hast. Und ihr Haar

schweigt, gedächtnislos, wie ein zerzauster Geigenbogen

und es ist zu spät, die Partitur zu suchen.

Sekunden

Ich lausche dem Suizid der Sekunden

aufden bleiernen Augenringen der Stunden

in einerSanduhr, die seit langemnichtmehrumgedrehtwurde.

In ihrem Namen flüchtet das Leben ins Alter und die hohen

BergrückenverzichtenaufdasRauschen. In ihremNamenfinde

ichmichbleichervordemPapierbogenwieder, undmit jedem

vomBlutaufgesogenenEcho verstumme ichzusehends. Den

Kreislaufunterbricht das Urteil, es müsse Anfang

und Ende, Hand und Fuss geben. So beschliesst der Schatten

eines Habichts einen Sommertag und die Vorahnung

des Fiebers einen verlängerten Schlaf. Seltsame Spiralen

inneren Tätowierungen gleich, durchfluten ihn, mit Tränen

verdünnte Elixire. Zwischen den Augenblicken

gibt es keinenPlatz, sie engendich einwie eineZwangsjacke.

Ihr Rauschen wird weder jenen Mann aufwecken

der ein Sternenbad nimmt, noch jenen, der

seinenLeibvorlangerZeitvergass. Auchnichtdie traurigeGlocke

der vertrockneten Blüte, die keine Bienen mehr jagt.

Traducerea în germană: Beatrice Ungar
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DAN DĂNILĂ

Das Gedicht  

Während es vergeht, wird das Leben leichter,

wie ein von der Sonne erwärmter Ballon. Es legt

die bunten Schleifen ab, das Blei und den Ballast

und steigt zur Stratosphäre auf, so lange die Luft es

trägt.

Wenn der Himmel fast schwarz wird, drückt

es eine grosse Traurigkeit wieder aufdie Erde hinunter,

lässt es bei den Wolken verweilen. Aber es entgeht

den Blitzen nicht. Von einer perfekten Form auf

der verliebt der Wind vibrierte, bleibt ein armer

zerrissener Dudelsack übrig, eine nasse Ziegenhaut

aufdem höchsten Bergesgipfel aufgehängt. Niemand

würdigt es jetzt eines Blickes obwohl aus seinem Stoff

der Flug oder die Manuskripte vom Toten Meer

wieder erstehen könnten, ein grosses Gemälde oder

eine Flagge.

Fast alles kann man aus dem Gedächtnis wieder

schreiben.

Der Rest ist eine andere Geschichte.

Gründe

Es gibt immer einen Grund zum Verzweifeln

zu verschwinden – die Welt, einer Geliebten gleich

die zu rasch vergisst oder der Brunnen den alle

Durstigen verlassen. Vielleicht ist es die ungläubige

Luft, die uns atmet oder ein Sturm



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE

DESPINA

SKELETTI-BUDIȘTEANU

În acest număr al revistei, continuăm publicarea în

serial, traducerea germană a volumului de memorii

”Descendenți condamnați” de Despina Skeletti-

Budișteanu, volum apărut în anul 2013 la editura

”Vremea” din București. Traducerea aparține

autoarei.

In dieser Ausgabe, setzen wir unsere Veröffentlichungs-

reihe der deutschen Übersetzung der Memoiren

"Verdammte Nachkommen" von Despina Skeletti-

Budișteanu fort. Das Buch ist 2013 im ”Vremea”

Verlag in Bukarest erschienen und wurde von der

Autorin selbst ins Deutsche übersetzt.

19.

Die Eltern meiner Schwägerin und ehemaligen Kollegin,

der schönen, verwöhnten und ehrgeizigen Vischu, waren

sehr nette Menschen. Er war Ingenieur, hatte eine gute Po-

sition und Geld, so viel dass er Vischu verwöhnen konnte.

Auf einmal, in zwei Wochen, starb er an einen Gehirntu-

mor. Es ist ein großes Drama gewesen und, mein Bruder

der bei der Heirat ein junger, schöner, intelligenter, und

aus Gutem Haus stammenden, gewesen ist, war plötzlich

ein Niemand der ohne Position, ohne Beruf und ohne

Geld der einzige der Vischu weiter verwöhnen sollte. Für

ihn war es schwer, aber er hatte ihr versprochen, dass er

ihr helfen wird dieses Studium zu Ende zu bringen. Sie

wurde nach vier Jahren Diplomlaborantin und fand in ei-

nem Labor Arbeit. Dafür schuftete mein Bruder, Șerban,

von Morgens bis Abends in verschiedenen Stellungen die

technisches Wissen voraussetzten und blieb im Gegenteil

derselbe Niemand. Sie ließen sich scheiden. Sie heiratete

wieder einen der besten Freunde von Șerban.

Caschin war wie immer nur mit sich selbst beschäftigt

und, wenn er Zuhause war, sprach er mit Mama über

Philosophie und Literatur. Ich fragte auch einmal was ich

in dem Moment lesen könnte, er schaute mich sehr

verwundert an, dass ich auch existierte, und sagte mir,

dass ich in der Bibliothek ein Buch von Schüre finden

werde und das soll ich lesen. Ich habe es gelesen und

damals verstand ich nichts. Nur viel später im Leben, als

ich es noch einmal las und mit Vlad es diskutieren konnte,

habe ich es eigentlich verstanden.

In diesem sozusagen"normalen"Leben was alle Menschen

"normal" zu führen hatten, wurden wir verständigt, dass

wir unsere Personalausweise umtauschen müssen. Aufder

Hauptstraße die zum Markt gelang, war eine kleines

Gebäude das ich niemals bis damals gesehen hatte. Dort

stand es jetzt groß geschrieben "Miliție" (Polizei). Man

musste ein paar Holztreppen rauf gehen, dort befand sich

eine kleine Halle die in einem noch kleineres Arbeitszi-

mmer führte wo ein Mann hinter einem Schreibtisch saß.

Selbstverständlich waren da viele Leute und man musste

sich an einer langen Schlange anstellen. Endlich kam ich

an die Reihe. Der Typ nahm mein Personalausweis und

las meine Namen, was schwierig war, weil ich 3 hatte. Er

versuchte mühsam sie zu lesen und zum dritten Mal,

verwundert fragte er mich:

- Und was ist das, Ivana oder so etwas? Was ist für einen

Name ist dieser und von wo kommt er her?"

Es war eigentlich Yvonna und ich hatte keine Ahnung von

wo es kommt. Als ich nachdenkte, wusste nicht wie ich

ihm erklären könnte, dass mein Vater hat sich gewünscht

mir auch einen internationalen Namen zu geben, hörte

seine Antwort, als ob ihn ein magisches Licht erleuchtet

hätte: - Ich weiß, es kommt von Ivan, nur dass es mit J

geschrieben ist. Und so blieb ich für meinen ganzen

Leben auf meinem Pass mit Jvana als 3. Vornamen. So

fuhr ich nach Deutschland und werde für die Ewigkeit es

tragen und auf meinem Grab wird Stehen: "Hier ruht

Heilige Jvana, die 1951 von einem Milizionären aus

Rumänien, so getauft wurde".

Ein anderes schönes Ereignis, dass damals mir vom

täglichen Leben ein bisschen Abwechselung bringen sollte,

wurde, dass mir einmal Caschin sagte, dass wir nach Suli-
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na fahren müssen, wo wir bei einer Rezeption im Russi-

schen Konsulat eingeladen sind. Hier werden gerade die

Arbeiten der Baustellen die er für die Renovierung des

Konsulats geführt hat, beendet. Wir dürfen diese

Einladung nicht ablehnen. So werde ich auch das

berühmte Donaudelta sehen, von dem ich schon so lange

geträumte hatte.

Wir fuhren mit dem Zug, von dem aus ich nur Wasser

und viel Schilf und ein bisschen Wasser sehen konnte. Er

zeigte mir mit dem Finger: Da, siehst du das Donaudelta.

Wir wurden in einem sehr kleinen und sehr hässlichen

Hotel einquartiert, wo ich alleine meine Tagen Zeit

verbringen musste, da er auf den Baustellen noch zu tun

hatte. Die Stadt war entsetzlich. Kleine Häuser, Schmutz

und Regen. Die Menschen schienen mir sehr

niedergeschlagen. Sie liefen hin und her mit geneigten

Häupter, als ob sie aufder Erde etwas zu suchen hätten. Es

gaben sehr viel russisches Militär, die schauten aus als ob

sie dort Zuhause wären. Das Abendessen war auch

abscheulich. Wir konnten verzehren nur was uns auf den

Tellern vorgesetzt wurde. Ich fragte mich wo sind die

üppigen Sachen die, wie ich in der Schule gelernt hatte,

man in dem Donaudelta und auch in Tulcea, essen

konnte. Wo sind die phantastischen Fische und der

Kaviar? Ich blieb ohne Antwort, da ich selbstverständlich

mich nirgendwo erkundigen konnte.

Am Abend legten wir uns in ein sehr kleines Bett und

schliefen ein zusammengepresst damit wir uns gegenseitig

erwärmen konnten. Ich schlief jedoch sehr schwer ein.

Meine Gedanken drehten sich dauernd um Vlad den ich

vor der Reise keine Zeit hatte noch zu treffen und der sehr

besorgt gewesen ist, weil ich mit dem "Idioten" aufReisen

gehe. Es schien mir, dass ich kaum eingeschlafen war als

ich von kräftigen Schlägen an der Tür und einer Stimme

die brüllte: Öffnen sie, öffnen sie gleich, aufgeweckt

wurde: "Ihre Personalausweise." hörte ich. Caschin reichte

sie und der Typ wunderte sich dass wir Eheleute sind.

- Was suchen sie hier, warum bleiben sie nicht Zuhause?

In der Tür waren zwei Milizionäre und der Direktor des

Hotels der nicht einmal die Zeit gehabt hat sein Hemd

ganz in die Hose zu stecken.

- Ich bin für die Rezeption der Bauarbeiten für das

Konsulat gekommen, sagte Caschin.

- Ah, sie sind der Chef Ingenieur! Ah, und er gibt uns die

Papiere zurück und ohne ein Wort noch zu sagen,

verschwanden sie.

In zwei Tagen nahmen wir an der großen Rezeption teil.

Eine überdimensionale, leere, weiße Halle. Rum herum

den Wänden entlang standen Tische. Ohne Stühle. Mit

weißen Tischdecken. In der Mitte gereiht: offene Konser-

ven mit Hummer, Langusten, Kaviar, und dazwischen

offene Wodkaflaschen und viele kleine Wodka Gläser.

Wir standen alle, einer neben dem anderen. Wir aßen alle

direkt aus den Konserven, mit einer Gabel die vor uns ne-

ben einem Stück Schwarzbrot das direkt auf der Tischde-

cke lag, sich befand. Man trank Wodka und danach warf

man das kleine Wodka Glas über die Schulter. Als dieses

auf dem Steinfußboden landete und zerbrach und einen

fürchterlichen Lärm machte. Russische, kräftige Schreie

gehörten auch dazu. Anwesend waren viele russische Mili-

tärs, einige Zivilpersönlichkeiten und Baustellenarbeiter.

Keine einzige Frau. Ich war von dem langen Stehen er-

schöpft und Baustellenarbeiter. Keine einzige Frau. Ich

war von dem langen Stehen erschöpft und sah wie die Ru-

ssen mich vom Kopf bis Fuß anschauten. Die Euphorie

war groß. Einige fingen an ihre Plätze am Tisch zu verla-

ssen und mich auch von Hinten anzusehen. Endlich ver-

stand Caschin, dass wir weggehen müssten und so konn-

ten wir den Saal verlassen. Das habe ich vom Donaudelta

bis Sulina gesehen... Meine Enttäuschung war sehr groß,

um so mehr, da mir mein Freund Fritz öfters von seinen

Reisen in das Donaudelta Photos zeigte, die das wahre,

wunderbare Leben im Delta veranschaulichten. Es ging

nicht nur um Wasser und Schilf: hunderte von Vogelarten,

Pelikankolonien, ein großer Fischreichtum, von alldem

das ich mit eigenen Augen gesehen hätte, habe ich auf

dieser Reise überhaupt nichts mitbekommen.

Nach meiner Rückkehr blieb mir von dem ganzen nur ein

übler Nachgeschmack übrig, der mich dauernd verfolgte.

Zuhause fand ich Mama besorgt und traurig.

- Was ist, fragte ich.

- Lass jetzt, wir sprechen später.

Anstatt mir anders zu antworten, fragte sie mich wie die

Reise war.

- Uninteressant und hohl. Vom Delta habe ich überhaupt

nichts gesehen, die Versprechungen meines Mannes blie-

ben wieder einmal leere Worte und von den Schönheiten

meines Vaterlandes kann ich weiterhin nur träumen.

Bevor ich schlafen ging, sagte sie mir dass Șerban auf Be-

such gekommen ist und, dass die zwei sich scheiden lassen

wollen.

- Geh schlafen, mehr habe ich nicht zu sagen. Gute Nacht.

DESPINA

SKELETTI-BUDIȘTEANU

În acest număr al revistei, continuăm publicarea în

serial, traducerea germană a volumului de memorii

”Descendenți condamnați” de Despina Skeletti-

Budișteanu, volum apărut în anul 2013 la editura

”Vremea” din București. Traducerea aparține

autoarei.

In dieser Ausgabe, setzen wir unsere Veröffentlichungs-

reihe der deutschen Übersetzung der Memoiren

"Verdammte Nachkommen" von Despina Skeletti-

Budișteanu fort. Das Buch ist 2013 im ”Vremea”

Verlag in Bukarest erschienen und wurde von der

Autorin selbst ins Deutsche übersetzt.

19.

Die Eltern meiner Schwägerin und ehemaligen Kollegin,

der schönen, verwöhnten und ehrgeizigen Vischu, waren

sehr nette Menschen. Er war Ingenieur, hatte eine gute Po-

sition und Geld, so viel dass er Vischu verwöhnen konnte.

Auf einmal, in zwei Wochen, starb er an einen Gehirntu-

mor. Es ist ein großes Drama gewesen und, mein Bruder

der bei der Heirat ein junger, schöner, intelligenter, und

aus Gutem Haus stammenden, gewesen ist, war plötzlich

ein Niemand der ohne Position, ohne Beruf und ohne

Geld der einzige der Vischu weiter verwöhnen sollte. Für

ihn war es schwer, aber er hatte ihr versprochen, dass er

ihr helfen wird dieses Studium zu Ende zu bringen. Sie

wurde nach vier Jahren Diplomlaborantin und fand in ei-

nem Labor Arbeit. Dafür schuftete mein Bruder, Șerban,
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Das Leben war schwer genug auch ohne diese schli-

mme Neuigkeit mit der wir wieder noch einmal auf die

Probe gestellt wurden. Ich ging schlafen ohne sie trös-

ten zu können und in meinem Bett musste ich unwill-

kürlich an die nächsten Strom- und Wasserrechnungen

denken, die sehr bald fällig wurden bezahlen. Keiner

von den sieben Familien die außer uns noch im Haus

wohnten wollte korrekt bezahlen. Jeder sagte, dass es

zufiel war und jedes mal gab es Streit. Keiner wollte die

Endrechnungen machen und ich sah mich immer

wieder gezwungen jeden Monat dies für zu erledigen

und auch viel mehr als die anderen zu bezahlen, da die

Gefahr bestand, dass der Strom, Wasser und Heizung

abgeschaltet werden. Dazu kam auch der tägliche Ge-

danke: Was werde ich noch morgen auf den Markt zu

essen kaufen können. Man fand beinahe nichts mehr

und man konnte nur das essen was zufällig noch auf

den Theke stand.

Der Kummer wegen Șerbans Scheidung ließ mich an

dem Abend noch schwerer einschlafen.

Wenn ich so zurückdenke begreife ich eigentlich nicht,

warum gerade ich alle negativen Ereignisse so zum

Herzen nahm, als ob ich schuld sei an alles was

passierte.

1953

Ich hatte niemandem etwas gesagt, doch war ich sicher,

dass ich schwanger war. Seit wie langer Zeit wartete ich

auf diesem Moment! Und ich war sicher dass es vom

Vlad war. Ich sah ihm ziemlich oft, wir liebten uns viel

und mit dem anderen hatte ich beinahe nichts zu tun.

Selbstverständlich, dass die erste die es erfuhr Mutter

gewesen ist und ich sagte es ihr auch so wie ich es

meinte. Sie nahm, wie immer, die Sachen so wie sie

sind und diesmal war sie auch endlich glücklich, weil

sie schon lange ungeduldig ihren Enkel oder ihre En-

kelin wartete. Im Gegenteil Caschin war absolut nicht

mit dieser Schwangerschaft einverstanden. Er versuchte

mich über eine Abtreibung zu überzeugen, weil er

schon ein Kind hatte, und das war Vlad. Er sagte mir,

dass er auch einen Arzt der so etwas Abtreibungen

praktiziert kennt und, dass er mit ihm sprechen wird.

Dann hätten wir sofort eine Sorge weniger. Ich war

sprachlos, und sah noch einmal wie egoistisch er ist

und das um so mehr in diesem so wichtigen Moment

meines Lebens.

Ich entschied mich mein Kind zu behalten. Das Wetter

wurde entsetzlich. Es schneite fürchterlich, die Straßen

waren bis oben mit Schnee bedeckt, keiner schaufelte

etwas weg. Ich fühlte mich sehr schlecht. Die Schwan-

gerschaft war für mich äußerst schwierig, besonders

weil ich mich gar nicht bewegen durfte. Vlad konnte

ich am Anfang nur kurz auf der Straße treffen um mit

ihm alles weiteres zu besprechen. Caschin war sehr

nervös, insbesondere weil er das zweite Mal die

Arbeitsstelle wechseln musste. Seiner Meinung nach,

obwohl er sehr gut in seinem Beruf war, wurde er von

hier nach dort und von dort nach hier versetzt nur weil

er der Schwiegersohn meines Vaters war. Dies erwähnte

er so oft er konnte, und noch dazu, dass er nicht

geglaubt hätte, als er sich entschieden hat sein Leben

mit mir zu teilen, dass ihm, so ein guter Ingenieur,

immer wieder so etwas passieren kann. Damit ich nicht

mehr leide versank ich nur in meine Liebe und meine

Sorge für mein Kind. Erst der Tod von Stalin brachte

mich zur Realität zurück. Ich wusste nicht ob es eine

Sünde war, aber ich wusste, dass ich mich erleichtert

fühlte, als ich mir überlegte, dass die ganze Welt und

insbesondere wir von diesem Tyrann erlöst wurden.

Von denjenigen die uns besuchten sickerte durch, dass

die Kommunisten z.B. als Zeichen der Trauer einen

Monat lang bis zur Beerdigung, sich nicht rasieren

sollten, was auch strikt angehalten wurde. Dieses Mon-

ster, das nach Hitler oder vor ihn, der größte Kriminell

gewesen ist, das die Welt zum 2. Weltkrieg führte und

nach dem sogenannten Frieden, alle benachbarten

Länder unter seine Herrschaft brachte.Über all diese

Geschehnisse wurde bis her in der ganzen Welt sehr

viel geschrieben, damals jedoch wusste ich von alldem

fast nichts. Meine größte Hoffnung war, dass jetzt Papa

wieder nach Hause kommen wird. Ich war ziemlich

sicher, dass nur Dank dem stalinistischen Terror die

meisten Verhafteten aus Rumänien, besonders die, die

hohe Posten, wie Minister, früher inne hatten, ohne

Gerichtsverfahren und Urteil jahrelang in den Gefäng-

nissen nahe der Grenze zu UDSSR eingekerkert waren.

Ich betete morgens und abends für Papa, dass er nach

Hause komme. Der Rest interessierte mich nicht. Nur

mein Kind interessierte mich.So konzentrierte ich mich

bis zur Geburt nur auf ihn und überstand auch die sehr

schwierigen Tage nach der Geburt, als ich sah dass
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Caschin für eine Weile von Zuhause wegging, dass Vlad

litt sehr, weil er uns nicht sehen konnte. Es gab gerade

auch eine Grippeepidemie und niemand durfte uns

besuchen, aber das Baby war wunderbar. Schön seit

seiner Geburt, kräftig, gesund, froh und gut gelaunt. Er

war mein ganzes Leben, mein ganzer Stolz und machte

mir jeden Augenblick Freude.

20.

Nach ungefähr drei Monaten, als ich vom Markt nach

Hause kam hörte ich "Genossin, Genossin, Dawai, Da.

da. Dawai, Da.Da."

Ich lief hin um zu sehen was geschehen war. Die Wache

von der Botschaft die gerade gegenüber unseres Hauses

lag, machte mir kleine Zeichen mit der Hand. Als ich

neben ihm war,öffnete sich das Tor und ich sah vor mir

einen großen Mann der kurz "Ivan"sagte. Kräftig wie er

war, nahm er mich wie einen Sack unter seinen Arm,

rannte mit mir ins Haus, vergewaltigte mich und trug

mich samt zwei Körben voll Essen zurück zum Tor, wo

er mir leise "By, by" sagte. Dort befahl er der Wache

mich mit den Körben bis drüben zum Haustor zu

begleiten. Ich ließ mich auf die erste Treppenstufe fa-

llen: ich fühlte mich wie gelähmt. Alles drehte sich mit

mir, ich konnte einfach nicht fassen was passiert war. Es

war mir sehr übel, deshalb blieb ich noch eine Weile

dort sitzen, als mir plötzlich einfiel, dass die Zeit

gekommen war den Kleinen zu stillen. Ich schaute

herunter und sah mein Kleid voller Milch auf meiner

Brust kleben. Alles tat mir weh. Ich stand mühsam auf,

besorgt, dass mein Baby etwas fühlen wird. Im Haus,

blieb ich mit den Körben hinter der Tür von Mama's

Zimmer.

- Grüßt dich.

- Was bringst du dort? wunderte sie sich

- Es ist etwas zu essen und ein sehr gutes Essen. Die

Wache von der Botschaft, die mich jeden Tag wenn ich

zum Markt gehe sieht und weiß dass ich stille hat mir

diese zwei Körbe mitgegeben. Vielleicht werde ich dem-

nächst den Babys der sowjetischen Botschaft meine

Milch spenden. Aber ich gehe hoch duschen und

komme gleich zurück. Es war so heiß."

Nach dem Duschen liege ich endlich auf meinem Bett.

Ich möchte mich übergeben, ich möchte tot sein.

Ich bin am Ende. Wie konnte ich so etwas zulassen?

Aber was konnte ich machen? Nichts.Ich konnte mich

nicht bewegen, ich konnte mich nicht währen, ich

konnte nicht schreien...

Mama bringt mir mein Kind. Es ist wie immer, süß,

warm und lächelt. Er trinkt die Milch mit vergnügen,

und während er trinkt gibt er von sich zufriedene,

kleine, rhythmische Töne. Auf einmal kommt zu viel

Milch. Er spuckt und hustet. Ich erschrecke. Wenn er

etwas gefühlt hat? Er ist auch ein Mann, ein kleiner,

doch ein Mann.Die Männer sind possessiv und eifer-

süchtig. Ich hebe ihn hoch, er beruhigt sich. Es ist nur

ein Schluckauf gewesen. Einmal an die Brust trinkt er

wieder ruhig und gibt kleine, süße Töne von sich. Ich

denke an Vlad. Werde ich es ihm erzählen?

Ich weiß dass ich Vlad es sagen muss. Er soll alles wi-

ssen und mich trösten. Es scheint mir, dass ich schuldig

bin. Aber nein, es ist nicht wahr. Ich konnte nichts

dagegen tun. Er wird mir, wahrscheinlich, wie immer,

das ganze Vorkommnis erklären und mir demonstrie-

ren, dass ich nicht schuldig bin sondern die unmögli-

chen Zeiten in denen wir leben müssen. Nichts ist mehr

normal. Das erklärt er mir immer.

Das erste Mal wenn ich ihn sehe, sage ich es ihm.

- Mein Gott, was hat er dir angetan? Hast du irgendwo

Schmerzen, lass mich sehen.

Er ist wütend und schien mir als ob er mich anfassen

wollte.

- Nein, nein, lass mich, schreie ich und falle in Trennen

aufden Stuhl neben mir.

- Entschuldige, entschuldige, aber ich weiß nicht mehr

was ich tun soll. Die Bestie. Die sind ja alles Bestien.

Hör mal an. Obwohl man solche Sachen erzählt be-

kommt, kann man sich aber nicht vorstellen dass eine

Vergewaltigung gerade in einer Botschaft passiert. Ich

werde ihn anzeigen. Er soll büßen. Er soll versetzt

werden. Er soll zum Teufel gehen, so ein elender Hund.

- Beruhige dich, beruhige dich. Du hast gar kein Recht.

Wer glaubst du dass du bist: du bist weder mein Mann,

du bist nicht der Vater meines Kindes, du bist nur ein

Rumäne und er ist ein Russe in seiner Botschaft.

(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe …)
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