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MIRON KIROPOL
n. 29 septembrie 1936

VOM ÎNCEPE TOTUL PE CURAT
- poeme -

 

22 iunie 2015

Dacă ziua de azi ar avea aripi
M-ar hrăni cu nori,
Cu ceea ce în duh a luat ființă
Înainte de trup.
Mi-aș întinde atunci zborul înalt
Ca pe o ultimă credință,
Primind cerul să mi se deschidă,
Iubindu-mă din oglindă în oglindă.
Dacă ziua de azi m-ar face să ard
Până când cenușa mea m-ar îmbrăca
În blânde haine de sărbătoare,
Făcându-mă veșnicie mărturisitoare.
Zi de azi fără de azi,
Strigă porților să se deschidă,
Să pot fii ca în inimă o rândunică.

*

Mi-ai înfipt în vis un cui,
În lumina care nu-i.

Unde să mai fug urcuș,
Cu ochii din mine smulși?
Zaci în flăcări, zac și eu
Cu flăcări din empireu.

23 iunie 2015

Suflete născut din fulger
Ce vrei încă să mă întrebi
Pe când cobor către beznă
Și inima îmi bate ca făcută cenușă?
Ce vrei, când nu am avut din zi
Decât înmormântarea ei?
Am vrut să citesc o carte
A unui mare scriitor
Dar am găsit în ea numai fărâme dintr-o gândire
Fără fântână
Și am băut din ea fiere.
Suflete iubit de abandon și de preaplin,
Suflete vid, umplut de culme,
Când așa, când altfel,
Viu și mort și etern viață,
Îmbrăcând moartea în haina cea mai pură
A paradisului, vino din nou în amoroasa taină
Și dă-mi să țin în carne respirația ta
Gâfâindă ca după fuga ta din pământ,
Fugă pe care o au și stelele
Dacă au învățat că nu mai sunt.

*

Îmi pun pe masă mâinile
Ce au agonisit tot ceea ce omul
A făcut din el însuși,
Piatră, fum, delectare, scară la cer.
Mâiniurcând, găsind lacapătuldrumului coborârea.
Îmi pun pe masă mâinile
Și le privesc patria pe care o au în ele,
În sfârșit pământul dobândit,
Iubirea, calea unică a existenței
Cu mărăcini și miere pe limbă.
Și aud lucrurile vorbind,
Și văd sferele cum îmi încarcă
Venirea pe lume cu facerea de la sfârșitul ei.
Mă adun în mine
Și mă hrănesc.
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Până când numele celui odihnit sub pământ
S-a șters rămânând lacrimă goală,
Picătură de ploaie gustată de vânt,
De trecerea unui corb grăbit
Croncănind după urmele lucrărilor sfinte
Atât de blând încât cerul cântă.

*

Am un loc viu
Singurul loc viu
Din amintirea țărânii,
Singura revenire la viață
În care mă învăț pe de rost
Așa rostuit, rostit, înviat,
Dus de mână la regi,
Pus pe genunchii reginei,
Sorbit de ochii ei,
Călătorind în visul în care i-am umplut pântecul
Până ce de sub coaja lui
Am ieșit să iau aer chiar în clipa
Când ursitoarele se tocmeau
Să-mi ia sau să-mi lase din viață
Câteva clipe cu toată durerea și bucuria
Celui de după moarte.

Domnul a dat,
Domnul a luat,
Fie numele Domnului binecuvântat.

26 iunie 2015

Totul e rană
De la clipirea ochilor la pieptul
Despicat de secure.
La fel se desfată lacrima
Căzută pe pământul ce împrejmuie
O groapă de curând săpată.
Cine ar putea să explice șoapta
Care se țese îndărătul celui plecat
Și uitând de orice robire?

24 iunie 2015

Acum să taci, să te auzi deplin
Ca din căderi de ape care vineri
Să stăpânească iar pământul.
Puțin acoperiș a mai rămas
Și el făcut frate cu surparea.
Puțin cuvânt pe limba stoarsă.
Și vântul crește, și mai mult crește marea
Ca împărtășania din al rugii vas.
Bulborosești tainele, săți cheme
Peste umerii zăvorâți în pulbere
Celestele semne.
Rostești până la amețeală
Cuvintele astea descojite
Ce deodată își arată miezul.

25 iunie 2015

Ce stinsă mi se pare lumina zilei azi,
Aud trecând prin inimă lunaticii tăi pași.
Unde trăiești acum? În care alt pământ
Făcut înțelepciune de lacrimi depănând.
Din carne îmi tragi fire și le pui pe mosor.
Cu tine mă înfășuri în străvezimea lor.
Mă simt frumos și teafăr de câte morți avui.
Chiar îngerii din coruri celeste îmi sunt pui.
Îmi dictează cuvinte cu glasul gângurit.
Clopote bat în mine dar nu am mai murit.
Doar flăcări și cenușă ne acoperă-n drum
De dincolo de zborul păsării, Verb acum
Și-mi spui povești de vis împrăștiate
Curat să se întoarcă răspunsuri amoroase
În orice trup ce a visat păcate,
Cu dragostea topindu-i nălucile din oase.

*

Stau în genunchi și m-am visat
Revenind la același sărac avut
Dăruit de mama grijii de a avea un loc de veci,
O groapă cu o cruce de lemn
Bine spălată de poaie,
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*

Întunericul e de asemenea lumină.
Așteaptă după colțul străzii
Ascuns, până ce îl ajungi
Și deodată strălucește
Ca toate aripile,
Răpindu-te în el.
Cum să-l vezi, cum să te vadă altfel
Decât căindu-te
Și pentru cel mai mic rău
Adus pământului prin tine.

27 iunie 2015

Câte zile se pierd din viață
Fără să ai răgazul unei pietre
Uitată în drumul grabei de a nu mai fi.
Câte zile zeificând suferința,
Când ai putea să le îndupleci
Să-ți rămână răvășitoare bucurie.
Da, orânduiește-te nepotolit șuvoi
Chemat să ia în furia sa
Tot ceea ce șovăie să se nască viu.
Fă să se fărâmițeze cerul întunecat
Și de sub el să apară pescuită lumina
Din care îți vei hrăni steaua.

*

Nu aud nimic împrejur
În afară de zgomotul pur
Al veselei pe care Elizabeth o spală
Și o face iubită și goală.

De unde vine liniștea asta mare
Ca din dispărute popoare?
Spune-mi dragostea mea căutată
De vis ca mamă și tată?

Și lumea asta dispărută
În carnea mea vie se mută.

 

Ce încântare! Să te lepezi de prihană
Mai înainte de a fi preursit iubirii.
Și un soi nou de mirare,
Ca dinafară de trup,
Te poartă fără zăgaz
Către inelul de nuntă

Care strălucește
Deși înnegrit de așteptare,
Poate va accepta să-ți fie soție
Cea fugită din propria ei carne.

*

Căci eu mai sunt chiar dacă nu mai sunt.
Îți vin în vis podoabă pe mormânt.
Cu brațele întinse în nimic
Adun alchimic trup din cerul mic,
Și vine cerul mare peste el
În trup să-mi bage sufletul din altul
Ce nu-i născut din carne și la fel
Cu mine se arată sub înaltul
Din amândouă cerurile, sapă
Steaua ta-n mine loc putat de apă
Sau numai un duh vechi s-a arătat
O clipă peste lutul spulberat.
Și n-am știut să-i fiu duhul carnal
Ce mă voia cu sinea lui ca mal.
Doamne, nu mă lăsa, i-am strigat, viu
Cu tine sunt, un cactus din pustiu
Cu tine sunt pe când cu mâna treci
Pe chipul meu surâsul cel de veci.

*

Din câte chipuri am văzut
Niciunul nu era viu.
Mă întrebam de ce au venit pe lume
Așa, nici moarte nici vii.
Își dădeau un nume
Pe care îl uitau repede.
Își făceau semne de laudă
Ca de sub pământ.
Acesta e omul nou, mi s-a spus,
Cel mai viu dintre toți morții.
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Mi-e pagină în care mi s-a întipărit
Inima țesută de infinit.

Îți scriu un poem, îți voi dărui un alt
Vers gracil, dureros de înalt
În care ne vom ține de mână,
Țărână, dulce țărână.

28 iunie 2015

Nu știu să-ți vorbesc
Decât privindu-te.
Privire în care haosul divin
Plutește, înfășoară
Întreaga facere.
Departe sunt de vorbire,
Departe sunt de tăcere,
Aproape sunt de vedenii,
Aproape sunt de dincolo,
Aproape sunt de aici
Și mânuiesc fără să știu de ce
Ca pentru cutremurare
Văzutul și nevăzutul,
Primind de la amândoi
Un alt suflu de încântare.
Văd un copac întâmpinând fulgerul
Ce îi despică miezul rumenit.

*

Aceștia suntem ca fugiți din noapte,
Fără cuvânt sau vedere.
Ne întâmpină grele doar șoapte
Ca o spaimă ce nu mai piere.

Bătaia inimii e rară
Și o primești întrebând.
Culoarea de pe urmă înfioară
Tot ceea ce e suflet și pământ.

Dar câtă fericire încă
Ține în brațe lumina din noi.

Rostogolită o stâncă
Smulsă din mal ne duce în șuvoi.

Am dispărut sau abia
Ne spunem că vom dispărea,
Cu zborul celui binecuvântat,
Ce nu a cerut nimic de la carne.

*

Ce greu e să fii încă o dată
După ce de mii de ori ai fost.
Ce greu e să umbli îmbrăcat
În fast ori cerșetor.

Te simți ca fără trup,
Cu nimeni asemănare.
Vezi malurile cum se rup
Gonite din patrie, căzând în ocean.
Vezi malul devenit val.

29 iunie 2015

Nu-i nimic, nu-i nimic
Dacă totul se curmă,
De sub vis mă ridic
Reală urmă.
Acestor cuvinte
Primite în gură
De la cer măsură,
Le sunt părinte.
Restul e tăcere
Cum scrie în cărți,
Cămașa Domnului
Trasă la sorți,
Îmbrăcându-i pe toți.

*

Spiritele cunosc limba română,
Altfel cum pot să-mi explic
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Bogăția poeziei mele, nu a mea, ci a lor,
Eu fiind numai o mică parte din cerul purtător
A toate coborât în țărână.
Viață de câine jupuit de viu am avut.
Viață fără înger.
Cum se face atunci
Că am primit rol angelic
Și l-am susținut cu brio
Cuvânt după cuvânt?
Deodată mi s-a pus în mână un sceptru
Și am fost trimis ca har veșnic acestei limbi
De coruri celeste chemată.
Și m-am făcut pod plutitor
Peste valuri ce s-au oprit din vârtej ,
Lăsându-mă să trec printre stâncile
Ca niște țeste ieșite din groapă.
Am trecut teafăr, și curcubeul ca vrej
Al paradisului s-a povârnit peste turbata apă
Înoindu-i mușchii. Așa la o țintă,
Cum puține au fost date omului, am ajuns
Piatră pe care s-a scris o veche limbă.

*

Chiar dacă nu mai porți o haină pe tine,
Chiar dacă totul e pradă în tine,
Făcută să fie sfâșiată,
Vino înaintea vieții
Și fii podoaba ei cea mai de preț,
Lumină din lumină,
Cel ce este în cel ce nu mai este.
Vino și spune-le oamenilor
Cum se câștigă bucuria,
Cumștii să te bucuripentrumaipuțindecâtnimic
Și câtă ființare posedă clipa
Refuzată.
Și atunci câtă importanță mai are
Faptul că nu ai fost iubit de carne;
Vidul ce a vrut să-ți spurce inima?
Importanță de fluture punând la cale
Un dans de flacără peste surâs.

*

Cine crede că o cunoaște pe Elisabeth

Nu o cunoaște,
Căci ea aparține lumii de dinainte
De a fi și a cunoaște.
Uitați-vă bine la ea cum surâde,
Cu ușurința unui cutremur de aripi,
Surâs aproape invizibil,
Rămas printre noi după trecerea unui ritual.
Elisabeth pare că nu e
Și umple odaia cu nume purtate de oceane
Care au fost într-un odinioară sublim.
Elisabeth, nu e de glumit,
Are gustul miracolului,
De aceea ne place să-i punem flori
Ca niște peceți de arsuri pe umeri.

30 iunie 2015

Stau pe un prag de fluviu
De dincolo de lume și ascult
Păsările fluierând cu blândețe
În rostire latină și greacă numele Domnului,
La fel și eu îngân după ele
Aceeași întrupare în cuvânt.
Se vădesc vremi de nebunie
Cu oameni fără om în ei.
Carnea e mistuită departe de izvoare.
Să mă tăgăduiesc îmi ceri
Suflet prosternat în Satana?
Piei din fapta vie,
Să nu se mai audă pasul tău
Ce pustiește. Fii
Propria ta fulguire de cenușă.

*

Ziua va mai dura câteva clipe
Pe care nimeni nu le știe
Sau poate doar furtuna unei aripe
De care se vorbește ziua și noaptea.

Ce mi s-a întâmplat? Dar ție?
Mi s-a pus pe ochi o flacără
Și a fost făcută să ardă



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE1100

Până la sfârșitul lumii
Ca o chemare într-altă soartă.

Și atâtea flăcări s-au strâns
Pe masa plină de poeme,
Încât mi s-a părut că am plâns
Și auzeam pământul peste tine cum geme.

Gemea frumos cu rădăcini de buruieni
Vindecătoare, gemea cântând
Și ne făceam bine de orice rău
Creat de trup și de gând.

*

Să fiu lăsat să înțeleg
Cerul cutremurat întreg,
Să-mi fie lacrima, cuprins
De secole care s-au stins,
Dar care vis mă învățară
Spus pe tăblițele de ceară
Cu litere ce fac să zboare
Cuvintele peste popoare.
Lăsați-mă să mă deschid
Din corpul care îmi e vid,
Când numai duhul are-n el
Un corp cu raiul vechi la fel.
Lăsați-mă curat și bun
Să trec din mine în străbun,
Să îl aud, să-l strâng, să-l văd
În acest mâine-îndărăt.
Pe veci iubirea se arată
În viziune încordată.
Lumina dă sămânță grea
Nebănuită și mă vrea,
Cerșindu-mă din orice lucru
Înmiresmat de involucru.
Dacă să înțeleg mi-e dat
Gândul tău viu din cer chemat.

*

M-am mistuit în somn doar o clipă
Și parcă pentru totdeauna s-a întâmplat

Să-mi fiu risipă, veșnicie creată
Așa, într-o doară, pentru a mă risipi.

Îmi cade capul pe masă,
Îmi cad oasele adânc în pământ.
Am flori peste față și piept,
Ca pentru a mă învăța să cânt.

1 iulie 2015

Ce cuvinte să aflu altfel decât înțelesul lor,
Ce cuvinte ieșind din văzduh de viori,
Și prin delicatețea lor să revin la naștere,
Să mă las iubit de tine, îngenuncheat să mă las
La picioarele tale, îngere păzitor,
Tu care-mi dai semne de Atlantidă de glas
Cântător, cu inima de levănțică,
Parfum legat de orice pas
Ce mă împinge către o poartă
Deschisă numai celui devenindu-i prag,
Stup nevăzut de soartă,
Mângâieri edenice în visătorul șirag
De nestemate, dând prilej inimii să bată
Nebunește ca marea într-un ghioc
De ureche de fată.

*

Acum că noaptea cade peste noi,
Ce-ți mai rămâne din lumină?
Petice pe care le coși de la un vis la altul,
Fiecare grăind altfel,
Fiecare poruncind să nu se mai stingă lumina.
Eu vociferez cel mai mult,
Căci îmi spun că nu mai pot rămâne viu
Printre acești oameni fără viață,
Viermuind în ei înșiși,
Bând din potir lacrima până la drojdie.
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2 iulie 2015

Orice om e însoțit de pietre,
Sisif chemat de margine
Să-și afle în ea vindecarea.
Chiar cei având o patrie
Poartă o piatră pe inimă.
M-am născut ca să fiu
Sub cerul greu purtătorul
Sacului tău cu pietre scrise de valuri.
Scriu valurile că un vis poate mereu
Să ne târască în adâncul lor
În care suntem hărăziți unul altuia
Din început până în veci.
Spun valurile că viața ne-a așezat
Ca pietre vechi dincolo de margine.

*

Se pare că misterele s-au ascuns în nemărginire
De unde nu mai vor săși ridice către noi
Ochii de arsă lumină,
Cântăriți de lapislazuli.
Umblă printre noi numai cu puful jupuit
De pe păpădie și peste întinderile din inimăzboară
Și ne lasă numai vremea dintr-o mătanie și alta
Ca să le vedem fulgerarea
Și peste toate se așterne curcubeul
Și nimic altceva decât surâsul
Care ne cunoaște teama.

3 iulie 2015

Pârjolită vale a trecerii,
Arată-mi unde a rămas vie o cărare
Pe care să vin către casă
Fără să mă pierd.
Din toate părțile vin vești de cutremurare,
O caniculă de sfârșit

Ne primește scrumul.
Dar acolo într-o ascunsă rădăcină
Focul a uitat o durere de pasăre
Care se zbate să-și ia zborul.

*

Cuvinte care strângeți în mână
Firele vieții, și lumi interioare
Vă dăruiți șuvoi după șuvoi,
Flăcări adânci de izvoare
Vărsându-se în taina de apoi:
Pe piept cu nobile emblemă
A mugurilor dominați de flori
Lumina voastră poartă diafana temă
A inimii hrănite de regate,
Căci regat e respirația ei,
Bătând în miezul a toate
Încântările binecuvântate,
Sacerdotal urcuș către Chei,
Unde nimic din vis nu se ascunde.
Cerul coboară punte după punte
Ca nicio teamă să nu mă înghită,
Numai adorația din absidă.

*

Am sărutat doar un soi de petală,
Abia întâmplat
Visul pe carnea goală.
Am ținut strâns în brațe,
Să nu se piardă,
Aerul ce în el se zbătea

Ca în goană o hoardă
Barbară făcând să se smulgă
Pietrele din locul lor,
ce lăsau să apară
Oasele morților.
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*

Așa cum Acteon a văzut-o pe zeiță
Dezvelindu-se de orice veșmânt,
Chiar de cel care îl îmbrăca în vis,
Mă aflu în fața inimii și bat în ea
Strigând la porți să se deschidă
Pentru a-mi auzi triumful.
Am văzut-o cu ochi torturați pe zeiță
Pe când slujitoarele nimfe o îmbăiau
În zece parfumuri dintre care cel mai suav
Era al frunzei de nuc.
Nimeni nu i-a cucerit până azi trupul virginal,
Numai rareori vântul i-a ridicat ușoara haină
Și cu buze învinețite de dorință
I-a trecut adierea peste glezne.
Știu, am mâhnit zeița
Și acum câinii ei mă vor sfâșia.
Popor al cetății, lasă-mă să intru, scapă-mă,
Și-ți voi da tot ceea ce am,
Îți voi povesti chiar cum arată
Carnea ei fără văluri.
Așa urlam lovindu-mi fața de poartă
Pe când m-au ajuns câinii și zeița mânându-i.

*

Nu am altă casă
În afară de aceea în care
Niciun loc nu e al meu.
Ca avere posed vântul ce-mi bate în coaste
Gonindu-mă fără țintă
De la o viață la alta,
Fiecare dăruită cu o povară
De cuib de rîndunele.
Când ele își iau zborul
Îmi dau voie să le însoțesc
O mică parte din drum,
Dar ajunse la sălașul inițierii
Îmi spun: ”De aici ne despărțim
Căci din clipa asta ne schimbăm
Așa cum cere taina”

4 iulie 2015

Totul pare uitat, chiar și aproape
Invizibilul gest al întrebării,
Degetele cu miresme delicate
Pe care le treceai peste chipul rumenit.
Atât de limpede ar putea să fie
Cel dăruit în cel necunoscând dăruirea
Dar atât de mult vrea omul să ajungă la sfârșit
Încât transformădarul în cevadureros de pipernicit.
Nu te pierde cu firea,
Omule, nu te pierde,
Pentru că așa ți s-a poruncit
Ești deasupra căderii, ești punctul culminant
În care turnul lui Babel desăvârșit s-a surpat.
Nimeni nu te-a știut și nu vrea să te știe,
Fugi de pe pământ, fugi până când mai e timp
Și nu umblă prin spirit o nesătulă urgie.

*

Umblu din loc în loc, risipit, tulburat.
Aș vrea să am cuvinte care să poată fi scrise
Dar mâna dreaptă, care a fost stăpână
Peste scriitură în toată frumoasa ei taină,
Începe să pară uneori fără viață.
Nimic din carne nu mai e în întregime;
I s-au tăiat arterele și cel ce trebuia
Să o vindece s-a speriat și a fugit
Din vârtej în vârtej, iubind el, deși înfricoșat,
Cutremurarea.

5 iulie 2015

Radmila și Aliona-mi sunt
Podoabe din al Atlantidei prund.
Le văd venind în fiecare ceas
Ce viață fără moarte mi-a rămas.
De veacuri le aștept în calea mea
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Și ele vin din duh de rămurea.
Pe haine au lumină de omăt,
Aur în ochi din lumea dindărăt.
Din lumea ce pieri, din har străvechi,
Le scriu cuvinte spuse-n cer perechi,
Și le aude visul cărturar,
Prea știutor de taină iar și iar.
Le scriu cuvinte care-n mine bat
Ca inima în om îngenuncheat.
Radmila, Aliona, în auz
Îmi calcă și le văd parcă răpus.
Orânduit am fost să le cunosc
În amorosul lor parfum de mosc,
Dar numai din văzduhul ce le-a stat
Jur-împrejur cu văz îndurerat.
Poznașe trec prin mine până când
Mă simt peste abis alunecând
Din nor în nor chemat din grai în grai
Să le vorbesc în trup făcut alai
Regal, cu feciorelnice uimiri
De îngeri zugrăviți în rugi de miri.
Și iată mi se-arată un inel
Cu inima iubiților în el.
O, decât raiul este mai de preț
Azurul pietrei buzelor peceți.
Am sărutat-o dar fără sărut,
O adiere în neantul mut.

*

Nu mai putem să rămânem tăcere
Uitată în adânc.

Nimeni nu are alt loc pe pământ,
În afară de cel dăruit
De la facere, doar cel care în mit
Ca smuls din sine ia foc.

De aceea trebuie spus
Cuvântul de pe urmă.
Cel clădit atât de sus
Nu se mai curmă.

*

Iată-mă ajuns între
Căderea astrelor și tine,
Ajuns la viață după măsura
Măceșului când își uită spinii.
Un sol sună din trompetă,
Nu știu de unde-i venit.
O punte coboară până când
Pot să-i urc drumul,
Balsam pe care dacă-l primesc
Îmi cunosc vindecarea.

*

Din nou se micșorează lumina zilei
Și noaptea crește fără să știu când.
Aerul e greu, cu întreaga povară
Pe care de copil o duc către pământ,
O duc cu aceeași amară
Iubire din cuvânt în cuvânt.
Și dacă mi-ai îndepărta inima cu neamar
O clipă de la durere,
Ai fi ca miezul unui altar
În nemărginită mângâiere.

*

Din inimă mănânc veșnic lacom,
Cu nebune mușcături.
Nu mi-a rămas din ea decât un cotor
Plin de semințe pe care le arunc pământului celest.
Acesta le înghite și le varsă
Ca un neîncetat izvor.
Mergi inimă și cântă, du-te-n zbor,
Mai vie ai să fii mâine, mireasă, mire,
Fulger străbătând orice cale a facerii,
Mergi inimă acolo unde se desfată
Chiar lacrima când împodobește obrazul.
Durerea e carne îmbrățișată
Dezvelindu-și extazul.
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6 iulie 2015

Un vis visând ar spune Edgar Poe,
Ecou străfulgerat al unui gând
Ce se îmbată înălțat
Drapel victorios. Un vis visând.

Și cât aș vrea să ies din mineral,
Să nu mai fiu doar umbră ce-a visat,
Iubirii să-i slujesc întreg real,
Să fiu pământ de suflul ei călcat.

De unde vine viața în genunchi?
Din care haos urcă în viată?
Din care cer de lacrimă se-arată
În mâini ducând vedenii în mănunchi?

Cum să-i privesc mișcările de prunc?
Abia plutește calea-mi către ea.
Călătoresc în suflet îndelung
Aflat în el ca în cădere-o stea.

Dacă-i aduc poeme va primi
Să le citască-n duh la rândunele,
La bradul dat tărânilor în zi
De-nmormântare purtată nunții mele?

7 iulie 2015

Carne născută din nimic
În nimic întoarsă,
Stăpânită de forțe râvnitoare,
Către adâncul
Fără păpăstii,
Tu, neant zburător,
Forță a nimănui, râvnind să fie,
Unde vei pleca în curând,
Sclipitor de tânără
Sub bătrânețea de veacuri?
Unde te așteaptă prinosul
Dogorâtor,
Iar murmurul lumilor ascunse
Îți dă cuprindere.

*

Cum zburdă cuvintele de la un rând la altul,
Cu fără alinare, mereu răscumpărate
De cel care le rostește, le alintă,
Se face pentru ele jertfelnic,
Și frumos e răgazul dat de interlinii
În care se agonisesc bătăile inimii.
Spune-mi, dragoste, prețuitoare a fiecărei clipe
Predestinată flăcărilor, cum să te încânt,
Prin ce spunere a veciei
Și în răstimpul de cer să mă risipesc
În har intangibil?
Cum să-ți fiu gameți fără păcat?

*

Atâta oboseală umple gândul
Ce a iubit în mii de ani de-a rândul!
Ce vastă oboseală-n gând
Se-adună-n omul viu ce e părând.
Câți ani să-i aibă încă din rai rana?

Ai vrea să explici
Aceste amănunte,
Dar cine încă în vis te aude?
Ai vrea ca o poveste
Să se întâmple mai mare
Decât lumina ce este
Omului neomenească întrupare.

8 iulie 2015

Ce arsă cade clipa ajunsă în pustiu,
Și mâna e de vis cutremurată
Când se întinde către ceea ce încă viu
Încearcă să iubească dar moartea i se-arată.

Se face ca o pulbere venită din alte ere,
Din haosul ce rănile încântă,
Străbunul stă cu inima la pândă
Nepăsător că totul visând piere.
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9 iulie 2015

Puțin soare, încă puțin soare
Să-mi încălzească șira spinării,
Pripon pentru spirit.
Măcar un pețiol sărutând limbul frunzei căzute
Să se agațe de o plutire de stea.
Vino și dă-mi proslăvirea bogaților crini,
Brațele tale, chinuitor de inocente.
Dă-mi canticul de tulburare,
Cer și pământ așezat în Divin,
Bătăile inimii din ce în ce mai rare.

*

Azi am văzut o fantomă coborând scările,
Frumoasă ca limpezimea fulgerului
Lovind și primind lovirea de foc.
Pentru ultima oară am văzut-o,
Căci nu va mai veni să-și poarte aburul
Din nou peste ochii mei care își gem întrebarea.
Cobora scara și eu eram
Chiar treptele pe care ea călca.
Fruct amoros pe un ram
De aur se legăna în mersul plutitor.
Trup abia încarnat,
Făptură fărâmițată în mii de alte făpturi,
Spumă de mare, de aripi, de nor,
Spălându-mă, făcându-mă să zbor
Adpostit în rădăcini vindecătoare.
Câtă iubire se transpărea
În trecerea ascunsă în ea,
Într-o veșnică spulberare.

1 iulie 2015

RENASCENTIST

Du-te la draga mea, du-te în grabă,
Iubitul meu poem gemăn cu florile de tei
Atât mă doare visul mâinilor ei,
Lumina zilei, vezi cât e de slabă.

Dă găzduire inimii în toate
Mișcările îmbălsămate,
Nicicând săturându-se de flăcări de arome.
Fă ca lumina iar adânc să ardă
În abundență de amoroase forme.
Frumos rămâi ca mâna pe o toartă
De ulcior viu de vinul ce îl umple,
Mereu vărsat în plinătatea cupei.
Vino și ține lacrimii de urât,
Atât îți cer, mai mult decât atât,
Cu mine bea, poem prea încercat
De viața asta și mai mult de cealaltă,
Vitală viață în celest palat
În care trăiește o urnă cu cenușă.
Drumul e lung prin codru, duhuri saltă
Din floare-n floare; ușă după ușă
În aer se deschid și greu se zbat,
În tânguire sau râzând
În hohote și totul e un hohot.
Se tulbură oricare pas,
Se nălucește nu știu ce splendoare-n gând,
Plutește către noi carnal un vas
Din care vom bea până sub pământ.

*

Ziua aceasta dacă nu mai este
Și nici măcar nu a fost, ce pot să spun despre ea
Decât grâul dat de pomană în cimitir,
Grâul cu zahăr și nuci
Și aerul de tristețe pe care îl luam fiecare,
Adevărat sau de circumstanță.
Timpul ce mirosea a busuioc
Picurat din sfeștoc ne făcea să îngenunchem
Muiați în apă sfințită,
Și fiecare cruce de lemn
Părea că o ia din loc
Să ajungă la cer
Înaintea mortului.
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Iarba ce-n lut în zadar
Crește încăpățânată,
Făcând-o rău, fără dar,
Plânge roua din ea toată.

Imagini de râuri știi,
Remușcări, șuvoaie pline.
Crezi fidel că apa vine
Unde morții se văd vii.

În ireal nebunul duh
Cu zorii se joacă des,
Cireșe o fi cules
Într-o mișcare de văzduh.

NU ÎNTOARCE CAPUL

Nu întoarce capul, un miracol e-n urmă,
Ce pândește, și-ar vrea lăuntrul tău schimbându-l,
Blândețea-i ar putea să întreacă pământul.
Dar preferă să fii ca un vis ce se curmă.

Stai nemișcat, așteaptă ca inima să stea,
Dezlipită de tine ca o piatră grea.

traducere: MIRON KIROPOL

JULES SUPERVIELLE
(1884 - 1960)

SUFLU

În orbita de pământ
Când planeta nu mai este
Decât sferă slab chemând
Înfășată în poveste,

Când în urmă au rămas
Zăpăcite păsări care
Se silesc grabnic să zboare
Să ajungă la popas,

Și când funii nevăzute
Sub a mâinii amintire
Tremură-n etern subțire
De-orice vis în om oriunde,

Se văd morții din străfund
Adunați în înalt rece,
Comentarii murmurând
Despre lut când prin cer trece.

Nimeni mort nu-i de la sine
Din cei ce fură-n lumină.
Cel mai slab dintre suspine
Visează-n vis că suspină.
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GUILLAUME APOLLINAIRE

UMBRĂ A IUBIRII MELE

Ochi suavi expodați ai dragei infidele
Obuz tăinuit

De-ai ști numele calului frumos de călărit
Ce are ochii tăi și tandra-ți piele!

Loulou a mea nume de cal ți-am dat
Un roib arzând

Cu părul tău și curul măr rotund
Acolo înșeuat

Trebuie să primesc dreaptă măsură
A degetului tău ca să-i pun haină

Sculptându-i verigheta cea mai pură
Într-un metal de spaimă.

traducere: MIRON KIROPOL

CLÉMENTMAROT

[…] De ce vreți atâta să durați
Iar zămisliți în vârsta înfloririi?
Ca să păcătuiți, să îndurați?
Desigur înțelept nu e deloc
Cel vrând a fi lovit încă o dată,
Trecând din nou prin nenorocit loc
Din care și-a văzut viața scăpată. […]

traducere: MIRON KIROPOL
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WILLIAM BUTLER YEATS

CÂNTEC DE ZÂNE

Noi care suntem bătrâne, bătrâne și vesele,
O, atât de bătrâne!
De mii de ani, de mii de ani,
Dacă toți numărați ar rămâne:
Să dăm acestor copii, nou veniți pe lume,
Liniște și iubire;
Și lungile ore ale nopții, perlate de rouă,
Și stelele sus peste fire:

Să dăm odihnă, departe de oameni,
Pe lume acestor prunci.
E altceva mai bun de făcut, altceva mai bun?
Spune-ni-l atunci.

traducere: MIRON KIROPOL

GIOVANNI PASCOLI

FIORUL

Mă zguduie, mi-aleargă
Spaime prin vine.
Cu frigul ei în mine
M-a răzuit parcă
Umbra morții grea.
Spune-mi... .

Cum era?

Văzută vanitate
Ca umbra de mască,
Nor de beznă bruscă
De imensitate.
Fără zi se vrea
Moartea...

Cum era?

Spaimă alergând
Ca un uragan,
Fără un cuvânt,
Risipire-n van:
Viforniță rea:
Moartea...

Cum era?

Cine o vede, ochii
Nu-i mai deschide.
Îl pun sub pământ,
Nimeni să nu-l atingă.
Întreabă – Cum era?
Răspunde...

Cum era?

traducere: MIRON KIROPOL
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Dans le parc les regrets désespèrent...

Avec des plumes blanches, des plumes noires
Un oiseau à voix amère
Traverse le parc séculaire...
Avec des plumes blanches, des plumes noires.

Dans le parc les fantômes prospèrent...

Et des feuilles blanches, des feuilles noires;
Les arbres blancs, les arbres noirs;
Et des plumes blanches, des plumes noires.
Décor de deuil, funéraire...

La neige raréfiée va choir...

Crépuscule

Passent – ah „ Les corbeaux“
Du poète Tradem* -
Et coulent à nuitée
Sur un bourg glacé,

Passent vers l'infortune...
Tandis que d'argent
Au crépuscule d'argent
Monte la nouvelle lune.

Sur l'horizon d'argent
Dans le vaste caveau...
Aimée, ah, „ Les corbeaux“
Du poète Tradem...

*Surnom de Traian Demetrescu, poète symboliste
roumain (1866-1896)

GEORGE BACOVIA

poemedin volumul”Plomb”, edituraVinea, București 2012

versiunea franceză: MIRON KIROPOL

Plomb

Dormaient profondément les cercueils de plomb,
Et fleurs de plomb et funéraire vêtement,
J'étais seul dans le caveau... battait le vent...
Et à jamais grinçaient les couronnes de plomb.

Dormait revenu mon amour de plomb
Surdes fleurs deplomb... et semità l'appelermavoix-
Je restais seul à côté du mort... il faisait froid...
Et de lui pendaient les ailes de plomb.

Décor

Les arbres blancs, les arbres noirs
Sont nus dans le parcs solitaire :
Décor de deuil, funéraire...
Les arbres blancs, les arbres noirs.
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Pâlissant

Je suis le solitaire des places désertes
Avec des lampadaires tristes à la pâle lumière -
Quand sonne le cuivre dans la nuit première,
Je suis le solitaire des places désertes.

Mes camarades sont le rire hideux, et l'ombre
Qui effraie les chiens vagabonds et le râle;
Sous les lampadaires tristes aux rayons pâles,
Mes camarades sont le rire hideux, et l'ombre.

Je suis le solitaire des places désertes
Avec des jeux d'ombre qui donnent la folie;
Je pâlis en silence et en paralysie -
Je suis le solitaire des places désertes.. .

Crépuscule violet

Crépuscule d'automne violet.. .
Deuxpeupliers, au fond, apparaissent en silhouettes
- Apôtres en soutanes violettes -
Le bourg entièrement est violet.

Crépuscule d'automne violet.. .
Dehors des chairs paresseuses et coquettes;
La foule semble toute violette,
Le bourg entièrement est violet.

Crépuscule d'automne violet.. .
De la tour, je vois des voïvodes, la chevelure défaite;
Les aïeux passent en bandes violettes,
Le bourg entièrement est violet.. .

Mélancolie

Quelle huée, quelle plainte en automne.
Et le taillis sauvagement bruit,
Dans la haute futaie un buccin résonne
Et la complainte repart plus alanguie.

Écoute-moi bien, ma très belle,
Ne pleure pas et n'aie plus cette peur,
Écoute comme lourdement des profondeurs
La terre à elle nous appelle.

Nocturne

L'oubli venait.. . il est venu.
Une larme tombe, tout se tait.
La lampe fatiguée cligne de plus en plus.
Tout objet touchémurmure – laisse-moi en paix...

Dès à présent...
Entends la pluie qui pleure sur les voies;
Sur un tumulte, grandissant,
Sur la trace d'une petite chaussure
dans un parc d'autrefois.. .

Je m'endors...J'entends...
Dehors, à la fenêtre, l'automne a dit:

– Ah! .. .
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IULIAN BOLDEA

Cronica unui apocalips neanunţat

Poet al sentimentului metafizic (Șamanul
Albastru, Ochiul alb al reginei, Iisus cu o mie de
brațe, Portret de femeie şi Dansul cu moartea),
Varujan Vosganian este şi un prozator de mare
succes, cu volumul de nuvele Statuia Comandorului
şi, mai ales, cu romanul Cartea şoaptelor (2009),
recompensat cu premii importante: Premiul „Ion
Creangă” al Academiei Române pe anul 2009,
Premiul „Cartea anului 2009”, acordat de revista
„România literară” etc. Poezia lui Varujan
Vosganian se înscrie în sfera căutării simbolurilor
fundamentale ale existenţei, circumscriind stări-
limită (moartea, disperarea, confruntarea cu
destinul, tentarea, în registru tragic, a limitelor
umanului, toposul jertfei, cu toate ipostazele şi
dimensiunile sale). O poezie semnificativă pentru
acest registru tematic şi stilistic este Cuvântul care
ucide, rememorare, în tonalitate de litanie
obiectivată, a jertfelor din decembrie 1989: „îmi
amintesc în douăzeci şi unu decembrie/ lumina era
stranie, de început de lume,/ cînd cuvântul este
chiar ceea ce este./ Cînd cuvântul moarte înseamnă
chiar moartea,/ cuvântul glonte ucide iar cuvântul
sânge/ este chiar sânge./ Gura nu mai rămâne decât
un petic de ceară fierbinte./ Cuvintele țâșnesc, de
parcă pescarul/ îşi sfâșie năvodul, lăsînd peştii
slobozi,/ de parcă pescarul de oameni desface
plasele sale./ Cele fără trup, cele spuse, rotesc peste

lume,/ se năpustesc către buze, spre pleoape şi
piepturi,/ către orice poate face cu putinţă tăcerea./
Coboară un clopot, o temniţă, o ureche întoarsă/
care sileşte fiecare gând să se audă./ Cuvântul
zvîcneşte prin tîmple, şuieră în nări,/ explodează în
inimi. Nu poţi să te aperi,/ Cele întrupate
îngenunchează în faţa celor fără trup./ Pe oricare îl
arăţi vinovat pare a fi prea puţin;/ de jumătate de
veac apasă prea multă vină pe umerii noştri./ Şi
atunci îmi spun: cel mai mare ucigaş a fost
cuvântul./ Ce greu e să lupţi împotriva lui cu tăcerile
tale./ Ce greu să-l găseşti tocmai pe acela căruia să îi
ceri iertare”.

Într-un sugestiv poem al paradoxurilor exis-
tenţei, al coincidenţei contrariilor (Despre întîlnirea
lucrurilor potrivnice sau Ivirea ta într-o dimineaţă
geroasă), e sugerat momentul inefabil al întâlnirii
dintre lumină şi umbră, dintre concreteţea făcutului
şi reţeaua invizibilă de esenţe şi sugestii ale sacrali-
tăţii, transcrise în metafore esenţiale, obsedante (lut,
pâine, tăcere, vin): „Dansează încet şi în deplină
tăcere/ zeul cu trupul de fum/ în locul cel mai
strâmt cu putinţă/ unde lucrurile potrivnice se
netezesc/ cum ar fi cel dintre fiinţă şi nefiinţă/ dintre
lumină şi umbră, cuvânt şi tăcere/ dintre zîmbet şi
melancolie/ dintre somn şi trezie./ Tu abur şi ceaţă şi
fum, tu iarbă a fiarelor/ prelinsă/ răcoare a lacrimii
care sfîrîie pe obraz/ ca pe o plită încinsă/ apropie-te
cu talpa veşnic desculţă şi desperecheată/ a zeului-
negură, a păsării zeu;/ o ceaţă subţire/ răspîndeşte
lumea, nepregătită încă/ pentru căldura trupului
tău”. Una dintre figurile privilegiate ale poeziei lui
Varujan Vosganian este oglinda, spaţiu de comple-
mentaritate şi comuniune a văzutului şi nevăzutului,
a cunoscutului şi necunoscutului, în care lucrurile
îşi pierd ponderea, conservându-şi însă fizionomia:
”Mă nasc în fiecare zi din sfântul duh./ Nestin-
gherit,/ înfăţişările mele hălăduiesc pe pământ./
Oglinzile mă repetă întruna ca pe un vers/ ştiut pe
de rost./ Lumina mă aşază/ în fiecare ochi de argint
sau de apă/ de om ori de înger/ care mă priveşte./ Ne
întîlnim în lumile încrucişate -/ cei care-mi seamănă
voiesc sufletul meu/ zadarnic să-l fure./ Eu ştiu care
din noi e cel adevărat;/ din orice altă imagine a mea/
lipseşte imaginea mea despre tine” (Neputinţa lumi-
nii). Semantismul reflectării, al reprezentării corpo-
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sau a condamna: „Cartea şoaptelor este cartea morților
celor noi. Şi încă ceva. Romanul este o carte unde
nimic nu este spus până la capăt. Romanul nu pune
concluziile. Concluziile omoară arta. Romanul este
doar un martor, o mărturisire. Sentința o da cititorul, el
este judecătorul. De aceea, chiar şi aceeași carte e de
fiecare dată altfel, după cum diferiți sunt, între ei,
cititorii”.

Pitorescul documentar cu care debutează roma-
nul (evocarea străzii armeneşti din Focşani, descrierea
cămării bunicii Armenuhi, a cărţilor şi pozelor buni-
cului Garabet) se întretaie cu amprenta evocatoare,
pseudomemorialistică a rostirii epice prin care „bătrâ-
nii armeni ai copilăriei” retrăiesc scene, întâmplări,
gesturi exemplare şi destine ale trecutului, cu scopul de
a se elibera de traumele unei Istorii delirante (geno-
cidul din 1915, suferinţele şi exilul), într-o scriitură
amplă şi densă, impregnată de lirism, de simţ tragic şi
de grandoare. Istorie a unei represiuni şi carte a
identităţii unei etnii oropsite de o istorie tragică, roma-
nul lui Varujan Vosganian dispune de o multitudine de
dimensiuni şi registre narative (carte de memorii,
roman istoric, povestire în ramă – Rahmen-erzählung,
roman de familie, roman-cronică etc.), autorul
descriind el însuşi formula epică sub auspiciile căreia se
situează propriul demers: „Povestea aceasta, pe care noi
o numim Cartea şoaptelor, nu este povestea mea. Ea a
început cu mult înainte de vremea copilăriei mele, pe
când se vorbea în şoaptă. A început chiar cu mult
înainte de a deveni o carte. Şi nu a început în Focşaniul
copilăriei mele, ci în Sivas, în Diarbekir, în Biltlis, în
Adana şi în regiunea Ciliciei, în Van, în Trabizonda, în
toate vilaietele Anatoliei răsăritene unde s-au născut
armenii copilăriei mele şi care se numără printre eroii
acestei cărţi. Ba chiar a început cu mult înainte, o dată
cu legendele şi cu spaimele pe care bătrânii copilăriei
mele le-au ascultat şi le-au simţit în copilăria lor. Pe
când nu erau decât foi răscolite şi mai degrabă
însângerate decât citite, paginile cărţii au continuat cu
masacrele anilor 1894-1895 şi cu rezistenţa dârză a
muntenilor din Sasun, a locuitorilor din Zeitun, con-
duşi de Partidul Hânceag, şi a fedainilor din Van”.

Întretăierea dramei colective cu cea individuală
reface, în fond, traseul identitar al unei naţiuni greu
încercate, atât prin suferinţele îndurate de-a lungul
timpului, cât şi prin mistificările istoriei. Dimensiunea

ralităţii e cât se poate de elocvent în Portret de femeie,
desen emblematic al organicului pur, al concreteţii
carnalului ce adastă, ca într-un palimpsest, dinaintea
unor sugestii şi irizări ale unei transcendenţe abia
bănuite: „Ne-am desfăcut atunci. Ne-am închinat/ ca
după o masă cu bucate curate,/ ca după o mărturisire
spusă cu buzele celuilalt,/ deci fără ocolişuri./ Tu nu ştii
că în acest răstimp perdeaua din templu/ s-a despicat
ca un tunet/ lăsând pereţii orbi să se vadă./ Osuarele s-
au frânt ca pâinea uscată/ braţe şi guri descleştate au
ţâşnit din alcalii,/ piepturile uscate ticăie slab/ ca un
ceasornic neîntors./ Perdeaua ruptă ca vântul în
crengile negre,/ e doar un fundal pentru trupul tău
alb:/ un petic de carne îmblânzită". La fel de sugestivă
este metafora ochiului, prin care reprezentarea realului
e interiorizată, într-un regim jumătate mimetic,
jumătate oniric al viziunii, prin care privirea este, în
fond, margine a fiinţei şi margine a visului: „Ochiul este
partea tăcută/ a trupului meu./ El păşeşte înainte, aşa
cum în desişuri,/ călăuza zvârle piatra legată cu pânză,/
pentru a nu rătăci drumul drept./ Privirea e marginea
fiinţei mele,/ aşa cum visul e marginea gândului meu./
Plouă cu ochi mari şi curaţi/ peste acoperişuri, pe
asfalt, prin văgăuni/ prin crăpăturile scoarţei./ Ochiul
meu, amestecat printre picăturile repezi,/ te va găsi
oriunde te-ai ascunde/ te va îmbrăţişa cu lumina lui în
tăcere./ Căci privirea e marginea fiinţei mele,/ iar tu eşti
marginea visului meu” (Cel care priveşte).

Romanul Cartea şoaptelor a fost primit cu entu-
ziasm nereţinut, atât în România, cât şi în străinătate.
Nicolae Manolescu observă că aceasta e o „carte ieşită
din comun, nici numai memorialistică, nici numai
ficţiune, cu cîte ceva din amândouă, şi deopotrivă
extraordinară prin modul în care ţese pe canavaua
istoriei numeroase destine individuale. Am întâlnit
rareori într-un roman, cum este în definitiv cartea lui
Varujan Vosganian, o atât de mare densitate de viaţă
umană şi de evenimente cruciale în existenţa unei
comunităţi. Bogată, variată, palpitantă, cartea nu se
poate lăsa din mână, pentru arta de povestitor pe care
autorul o dovedeşte, ca şi pentru interesul documentar
al reconstituirii unei istorii tragice“. Pe de altă parte,
scriitorul însuşi sugerează câteva dintre cheile de
lectură şi atuurile cărţii. Între acestea s-ar putea reţine
caracterul depoziţional, dimensiunea neconcluzivă,
forţa de a sugera, de a spune aluziv, şi nu de a judeca
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toare macabră a sporit grozăvenia crimelor comise
împotriva poporului evreu. Morții rămași în urma
acțiunii de nimicire a poporului armean nu sunt mai
mulți, dacă între crime de asemenea amploare se pot
face comparații de acest fel, dar sunt mai nenumărați“.
Trecutul este, pentru personajele care încearcă să îl
retrăiască, să-l retranscrie cu concursul unei memorii
afective participative, povară şi jertfă, reculegere şi
extaz cathartic. Desigur, aşa cum s-a mai observat, eul-
narator nu are, în ansamblul epic, o importanţă
majoră, în calitate de actant; însemnătatea sa rezidă în
consemnarea şi salvarea memoriei colective, expresie a
identităţii unei etnii greu încercate: „Mai toţi oamenii
în mijlocul cărora mi-am petrecut copilăria erau
bătrâni. «Ce caută copilul asta printre noi?», întreba,
râzând, Arsag, clopotarul. «Lasă-l, spunea bunicul
Garabet. Nu e un copil obișnuit. E un copil bătrân de
zile.» (…) «Tu ești bătrân din cauza zilelor noastre. Ce
n-am trăit noi şi ai noștri ţi se adaugă ție.»”.

Subtil cunoscător al normelor narativităţii, scrii-
torul alternează procedee diverse (descrierea,
observaţia unor tipuri umane, excursul anamnetic,
tehnica digresiunii, glisarea de la un moment
cronologic distinct la altul). Tensiunea cărţii rezultă din
forţa detaliului revelator, din evocarea pregnantă, din
descrierile minuţioase, de amplă rezonanţă afectivă:
“Își legară fâșiile de așternuturi în jurul picioarelor,
altfel tălpile goale s-ar fi lipit de pământ şi oamenii n-ar
mai fi avut putere să şi le smulgă din noroi. Sub ploaia
măruntă care topea orice contur, noul drum dura
aproape o săptămână. Nu se puteau număra morții,
căci, pe acest drum cețos unde nimeni nu vedea decât
aburii albăstrui ai propriei respirații, celor care cădeau,
carnea, înmuiata de ploaie, le era la fel de moale şi de
lipicioasă ca şi lutul argilos. Erau călcați în picioare de
către cei din spate şi carnea lor era amestecată, ca într-
un aluat negru, şi acoperită de noroiul drumurilor. (…)
Bărbaţii, atâția câți rămăseseră, se organizaseră în două
grupuri. Unii se ocupau de căratul morților în afara
taberei şi de săpatul gropilor comune. Morții erau mai
greu de cărat în al treilea cerc căci, uscați ca pământul
afânat şi cu oasele ușoare de frig, trăgeau apa şi se
umflau, iar venele muiate de apă se spărgeau,
înroșindu-se ca o carne crudă. Umflați şi greu de
îndoit, ocupau mai mult loc şi gropile, pe lângă că
pământul era lipicios, trebuiau făcute mai largi.”

subiectivă este una pe deplin asumată, pentru că,
dincolo de documente, de cifre, de concreteţea faptelor,
e prezentă şi o asumare individuală, afectivă, a unui
anume trecut, asimilat cu deplină luciditate: „Cartea
şoaptelor, deşi plină de cifre ca o carte de istorie, nu este
legată, de fapt, de niciuna dintre cifrele acelea.
Adevărata istorie, cea care merită să fie povestită, e
aceea care, oricând, dacă ar fi destui s-o povestească şi
alţii s-o ţină minte, s-ar putea transforma în legendă,
adică povestea cea mai puţin exactă cu putinţă. Am
folosit cifre nu pentru că am avut nevoie de amănunte
în plus la poveştile noastre spuse în şoaptă, ci pentru că
era singurul mod în care puteam prezenta cu
limpeziciune succesiunea evenimentelor. Dacă în afara
ei povestea poate fi potrivită pentru oricare timp şi
oricare loc, înlăuntrul ei este important să se ştie cine
naşte pe cine, cine moşteneşte pe cine, cine blestemă pe
cine şi cine anume poate rămâne personaj al poveştii,
deci se poate povesti despre el, chiar şi după moarte. În
această ultimă privinţă, Cartea şoaptelor e oarecum
neobişnuită, căci, spre deosebire de alte istorii, aici
moartea e doar un detaliu, iar mai importantă decât
moartea şi, deci, decât viaţa, e memoria”. Legitim şi
emblematic, mottoul cărţii („Noi nu ne deosebim prin
ceea ce suntem, ci prin morții pe care îi plângem”)
sugerează accentul tematic privilegiat, legat de
traumele istoriei şi de dimensiunea tragică a unei
revolte preschimbate în şoaptă („În copilărie am trăit
într-o lume a şoaptelor. Ele se rosteau cu băgare de
seamă. Abia mai târziu am aflat că șoapta are şi alte
înţelesuri, cum ar fi tandrețea sau rugăciunea”).

Unul dintre capitolele care impresionează cel mai
mult, prin dramatismul evocărilor, prin sugestivitatea
detaliilor de o pregnanţă maximă, este cel de al optulea,
o adevărată incursiune în infern, în care se realizează şi
o comparaţie între genocidul armenilor şi acela al
evreilor, instrumentat de nazişti: “De la convoaiele
duse în locuri izolate şi ușor de împresurat pentru a fi
măcelărite, şi de la lagărele de concentrare pănă la
moartea prin împușcare, înfometare, scufundare în
apa înghețată, ori arderea de vii a muribunzilor, toate
mijloacele folosite pentru uciderea armenilor, pe
drumurile Anatoliei, de la Constantinopol şi pănă la
Deir-ez-Zor şi Mosul, au fost utilizate mai târziu de
naziști împotriva evreilor. Atâta doar că în lagărele
naziste deținuții purtau numere, iar această numără-
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Sau, un alt fragment în care vizualizarea ororilor e
impresionantă şi tragică: „Convoiul lor era format mai
curând din niște mogâldețe. Păreau ușoare în bătaia
vântului, un stol de pasări căzătoare (sic!), nu o înșiruire
de oameni. Fotografiile făcute de călătorii străini care au
reușit să se apropie de convoaie ori să-i fotografieze, în
urmă, pe cei rămași neputincioși la marginea drumului,
așteptându-şi moartea, ne înfăţişează, pe drumul spre
Deir-ez-Zor, mai ales copii. Drumul spre al șaptelea cerc
a fost un fel de cruciadă a copiilor. Având aceeași soartă
ca a tuturor cruciadelor neînarmate. Copiii din acele
fotografii sunt scheletici, cu trunchiul împuținat, cu
burta suptă, cu coastele zvâcnind ca niște arcuri de oţel
peste scobitura pântecului, cu mâinile şi picioarele
subțiate ca niște crengi, cu capetele disproporționat de
mari, ca şi găvanele ochilor, în care bulbii ies din orbite
sau se adâncesc în fundul capului. Copiii privesc fără
nici o expresie pe chip alta decât rătăcirea minţii, privesc
ca de pe un alt tărâm, nu întind mâinile, nu cer nimic.”
Lipsită de stridenţe de orice fel, cu un mecanism epic ce
funcţionează ireproşabil, Cartea şoaptelor este o carte-
martor, un testimoniu poematic, atroce şi obiectiv în
acelaşi timp, un pomelnic purificator, cu înţelesurile şi
subînţelesurile puternic individualizate, cu o fascinaţie a
povestirii ce scufundă cititorul în oglinzile fantasmatice
ale unui trecut cu contur dramatic, trăit şi retrăit cu
fervoare. “Etnoficţiune istorică” (Marius Chivu), “ego-
proză de mare finețe” (Irina Petraş), „meditație asupra
istoriei” (Ioan Groşan), „o carte precum un memento”
(Dan Cristea), naraţiunea şoptită a lui Varujan Vosga-
nian e una dintre cele mai impunătoare şi mai durabile
construcţii epice postdecembriste, cu un destin inter-
naţional impresionant.

ANDREI ZANCA

lui Dorin Tudoran

Să ne tămăduim așadar amintirile, mi-am spus
și-am luat-o agale pe străzi de nebun și insomnie
după amar de ani de trudă doar noaptea, bătea
ceasul din turn ora doi și nimeni pe străzile
acoperite cu o pulbere galbenă, amețitoare de acățar
și tei, doar câinii mai lătrau când treceam prin fața
porților, și-am intrat în casa veche, străjuită de un nuc.
prin ușadeschisă luminade afarădezvăluiamanuscrise
risipite pe podele, sticle, farfurii și pahare răsturnate
pe jos, și el dormind pe o canapea cu părul nespus
de lung peste fața hirsută. i-am pus mâna pe umăr
și s-a trezit cu un scâncet întinzând fără de o vorbă
mâna după paharul pe jumătate plin. l-a dat pe gât
s-a sculat și s-a dus în bucătaria foșgăind de gângănii
și rozătoare întorcându-se cu un borcan de suc de caise
și o sticlă de vodcă. am băut tăcând, și-ntr-un târziu
m-a întrebat de ce refuz să arunc o privire peste niște
foi, acolo în capitală - n-am vrut ca puținiimei prieteni
să-mi devină amici și treptat cunoștințe, cum a-i spune:
când îi văd să-mi pară că nu-i văd. m-ar fi dărâmat
să știu cine au fost, am spus - tămăduitoare otravă
și tragică splendoare. „nu te mai uita atâta în oglindă
că te smintești”, obișnuia să-mi spună bunica, doamne
ce credem adânc, ne va tămădui, ori ne va distruge
după cum toți sihaștrii abisului se întâlnesc într-un
luminiș, din orice vreme ori grădină dogmatică ar veni.
„ceea ce mă liniștește nespus e faptul că unii
din prietenii noștri, amici și cunoștințe într-ale
scrisului, geniali parafrazatori se vor ivi cu siguranță
într-o zi în cabinetul cu figurine al d-nei Tussaud”
mi-amai spus, tocmai când eram cumâna pe clanță.
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era ”Spațiul cultural european” iar eîntrebarea la care au
încercat să răspundă participanții era “Ce putem face
spre a rămâne europeni?”

Întrebarea nu era deloc simplă, fiindcă și Hitler și Maica
Tereza au fost europeni. Cum tot europeni fuseseră și
Michelangelo și Savonarola. Cu alte cuvinte, accentul
cădea pe ce felde europeni doream să rămânem.

Astăzi, la Budapesta, particip la o masă rotundă
organizată de PEN Clubul maghiar. Titlul ei este
”Europa la răscuce” iar întrebarea la care încercă să
răspundă participanții (“E nevoie să salvăm Europa?”)
are un caracter mult mai dramatic, căci se află, aș spune,
“sub auspiciile” unei crize majore. De data aceasta,
premierul țării gazdă este un controversat om politic de
centru-dreapta:ViktorOrbán.

Întrebarea pusă azi este și mai complicată decât cea de la
Madrid, fiindcă răspunzând că, evident, este nevoie să
salvăm Europa, accentul va cădea pe cum anume, prin

ce abordări o putem apăra, fără a friza izolaționismul,
fără a încuraja xenofobia și, mai ales, fără a cădea în
capcanele rasismului.

II. Ce s-a întâmplat între timp, în acești 31 de ani dintre
Madrid și Budapesta? Nu puține lucruri și deloc
neimportante.

În 1991, cunoscutul scriitor american Richard Condon
declara: ”Acum, când comuniștii sunt pe terminate, va
trebui să inventăm o altă sperietoare teribilă”. Atunci,
afirmația lui Condon m-a trimis cu gândul la celebrul
poem al lui Kavafis ”Așteptându-i pe barbari”. Vi-l
amintiți? Iată-l:

“- Ce aşteptăm, întruniţi în Forum?

– Azi trebuie să sosească barbarii.

– De ce, în Senat, e această apatie?
De ce stau senatorii şi nu legiferează?

– Pentru că azi vor sosi barbarii,
Ce legi să mai facă senatorii?

Când vor sosi, barbarii vor face legi.
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DORIN TUDORAN

DE LA “AȘTEPTÂNDU-I PE BARBARI”
SPRE “LA REVEDERE, EUROPENI”?

- recitiri obligatorii, politica struțului,

autism politic și somnabuli fără frontiere –

PREAMBUL

Temădegândire:

Istoria nu ține cont de ce se discută la conferințe.
Deseori, o ia înaintea conferințelor.

Studiu de caz:

Când am plecat din Washington spre Budapesta,
primarul Londrei se numea Boris; Boris Johnson. A fost
un clovn.

Peste o zi, când am ajuns la Budapesta, primarul se
numea Sadiq; Sadiq Khan. A fost, printre altele, avocatul
rasistului Louis Farrakhan, liderul Națiunii Islamului și,
potrivit familiei victimei, coautor al asasinării
“trădătorului” MalcomX.

I. În toamna anului 1985, doar la câteva luni după ce mă
expatriam din România lui Ceaușescu, participam, la
Madrid, la o conferință organizată de Consiliul Europei,
sub auspiciile premierului spaniol de atunci: controver-
satul social-democrat Felipe González. Titlul conferinței
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stagii de servici – musulmanul. Această veche și
profundă spaimă este departe de a fi una
imaginară.”/…/”Ideea că musulmanii constituie o
amenințare de primă mărime pentru civilizația
occidentală nu este nici ea una cu totul recentă. Încă
din 1984, Leon Uris mărturisea că scopul pentru care
scrisese romanul ”The Haj” «fusese acela de a avertiza
Occidentul și democrațiile occidentale că nu se mai
poate adopta, în continuare, politica struțului în
această chestiune, că avem de-a face cu o mulțime
furioasă, numărând un miliard din locuitorii acestei
planete, oameni care au apucat pe o cale greșită și care
ar putea deschide un al doilea drum spre
Armaghedon.» Dar musulmanofobia a devenit o
realitate publică abia în 1989, ca un fel de consecință a
speculațiilor nestăpânite ce au însoțit reformele lansate
de Mihail Gorbaciov și eliberarea Europei Centrale și
de Est.”

Cu toate acestea, în deceniile scurse între Madrid și
Budapesta, predominantă a fost exact politica
struțului. Dar nu a struțului african, ci a struțului
european.

IV. Conservatorul britanic David Pryce-Jones, născut
la Viena, observa că foarte mulți musulmani “cer
puțin pentru bunăstarea lor; mai degrabă cer să-și
abandoneze țara și să se stabilească în Europa.”Daniel
Pipes surprinde însă trista ironie a situației: ”teama
(europenilor) de musulmani se datorează tocmai
atracției pe care Occidentul o reprezintă pentru mulți
dintre ei; le place atât de mult Occidentul, încât doresc
să facă parte din el.”

Totuși, remarcă Pipes, ”procesul de asimilare pare a fi
cel mai dificil în cazul musulmanilor” mulți dintre ei
”căutând mai degrabă să transforme țările în care au
emigrat în societăți islamice, cerându-le să adopte
obiceiurilor lor de viață, decât să se lase asimilați.”

Astăzi, foarte mulți imami europeni transmit
musulmanilor trăind în Occident un mesaj lipsit de
orice echivoc: “Adaptați-vă, dar nu vă integrați!”

Ambiției unora dintre imigranții musulmani de a
remodela Occidentul după gustul și litera religiei lor li
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– De ce împăratul nostru s-a trezit aşa devreme
şi stă în faţa celei mai mari porţi a oraşului,
pe tron, cu mărire, purtând coroana?

– Pentru că azi vor sosi barbarii.
Şi împăratul aşteaptă să întâmpine
pe căpetenia lor. Chiar a şi pregătit

un pergament, să i-l dea. A scris acolo
multe nume şi titluri.

– De ce consulii noştri amândoi, şi pretorii,
au ieşit azi în togile roşii brodate;

de ce şi-au pus brăţări cu atâtea ametiste
şi inele cu smaralde bogat scânteietoare?
De ce să poarte azi preţioase toiege

cu argint şi cu aurmăiestrit încrustate?

– Pentru că azi vor sosi barbarii,
şi asemenea lucruri îi orbesc pe barbari.

– De ce retorii noştri demni nu se-apropie iar
să-şi arate elocinţa, să-şi spună ale lor?

– Pentru că azi vor sosi barbarii,
şi pe aceştia îi plictisesc perorările şi predicile.

– De ce, deodată, atâta îngrijorare
şi răvăşire? (cât de grave au devenit feţele!)

De ce se golesc în grabă străzile, pieţele,
şi foarte îngânduraţi se duc toţi înspre casă?

– Pentru că noaptea s-a lăsat şi barbarii n-au venit.
Şi câţiva soli s-au întors de la hotare

şi-au spus că nu mai există barbari.

– Şi acum ce ne vom face fără barbari?
Oamenii aceştia erau totuşi o soluţie.”

III. Comentând afirmația lui Richard Condon,
Daniel Pipes – unul dintre cei mai redutabili analiști
politici ai Orientului Mijlociu și, la acea dată, director
al Institutului de Cercetări pentru Politică Externă
din Philadelphia – scria în 1991:

“Așa se face că din ce în ce mai mulți americani și
europeni își întorc privirile spre o sperietoare cu lungi
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se adaugă ceea ce a fost definit drept un ”război

demografic” pe care Europa nu poate decât să-l
piardă. Încă din 1991, în 32 de țări ale lumii musul-
manii constituiau 85% din populație. În alte 11 țări, ei
reprezentau între 25% și 85% din populație. În alte 47
de țări, ei reprezentau ”un procentaj semnificativ, dar,
oricum sub 25%”.

”Peste câte generații vor deveni musulmanii po-
pulația majoritară a Europei?”

Iată o întrebare pe care nu o poți pune fără a risca să
fii bănuit - pe drept ori pe nedrept - de xenofobie,
izolaționism, și, mai ales, de rasism. Cu toate acestea,
a ocoli o asemenea întrebare este parte integrantă a
politicii struțului încurajată de bastioanele stupidei
corectitudini politice.

V. Ce este astăzi atât de nou încât suntem hăituiți de
întrebarea ”E nevoie să apărăm Europa?”

Europa anului 2016 este sensibil diferită de Europa
anului 1991. De la Ernest Renan încoace, ideea că
“Națiunea este un plebiscit care se desfășoară în

fiecare zi” a câștigat suficienți suporteri pentru ca
proiectul premodern al statului național să piardă
teren în fața proiectului postmodern al federalizării.
Numai că, schimbarea paradigmei nu se produce în
chip natural, nu izvorăște din interiorul “obositului”
stat național, ci este resimțită ca o directivă politic-
administrativă, venită “de sus”, “de la centru”, dintr-o
capitală care ține cu tot dinadinsul să sporească
numărul euroscepticilor.

În 1991, o logică torturată îl făcea pe Wilfred Mar-
tens, prim ministru al Belgiei, să le spună conce-
tățenilor săi: “Ne aflăm în centrul Europei. Se consi-
deră că aici este viitoarea capitală a Europei. Dacă am
pierde asta… ar fi o catastrofă. Ne-am prăvăli către
periferia Europei, am deveni o țară ca Islanda sau
Danemarca.”

Bruxelles-ul nu a pierdut șansa de a deveni capitala
politică a Europei, dar nu a câștigat niciun drept să
creeze periferii decizionale și să se uite cumva de sus
la Reikjavick sau Copenhaga ori la Budapesta și

București. Totuși, în autismul său politic, chiar asta
pare că face.

Eforturile Uniunii Europene de a stabili și executa un
”proiect comunitar” nu are dreptul să pună în umbră
entitatea fundamentală – ”proiectul de țară”. Dacă
subiecții proiectului comunitar vor fi privați de
proiectul de țară, atunci noua construcție va deveni
un succes al autismului politic. Locuitorii ei vor fi un
fel de somnabuli fără frontiere, pășind de pe streașina
unei case care se prăbușește în ruine pe streașina altei
construcții, cu 50 de etaje, dar fără temelie – adică
sortită și ea să devină ruină.

VI. Comunitățile musulmane pașnice trimit comuni-
tăților iudeo-creștine mesaje liniștitoare: numărul
jihadiștilor musulmani ar reprezinta o minoritate -
cam între 10% și 15%. Așadar, dintre cei 1.6 miliarde
de musulmani, câți numără astăzi planeta, ar trebui să
ne temem ”numai” de un număr cuprins între 1.6 și
2.4 milioane. Cine se declară liniștit de asemenea sta-
tistici se adaugă celor care practică, de lungi decenii,
politica struțului.

Delimitările publice ale comunităților musulmane de
terorismul practicat în numele unui așa-zis drept al
Islamului de a trece ”infidelii” prin ”foc și sabie” sunt
extrem de firave. Este greu de cuantificat cât este
vorba de frică și cât de complicitate.

Se înmulțesc întrebările de felul: unde sunt vocile
raționale ale lumii islamice? Unde sunt demersurile,
din interior, care să explice de ce radicalismul
fundamentalist macină lumea musulmană și de ce
Islamul radical exportă din ce în ce mai multă
violență?

Mai puțin vizibile decât ar fi necesar, aceste demersuri
nu lipsesc. Autorii lor sunt percepuți de Jean Daniel
drept “reformatori ai Islamului” ori doar drept ”noii
gânditori ai islamului”, cum este înclinat să-i
numească Rachid Benzine, hermeneut coranic.

Malek Chebel nu se sfiește să dea un verdict
necruțător, periculos de tranșant: “Uriaș cu picioare de
lut, islamul nu-și găsește încă personalitatea. Nici ca
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formă de civilizație, nici ca structură de guvernare. Ca
religie, el păcătuiește prin minoritățile sale agitate, și
anume cele violente. Ca structură de guvernare, el
suferă în chip lamentabil de o multitudine a centrelor
decizionale, care nu ezită să se urmărească și să se
anuleze reciproc.”

Din păcate vocile unor Abdel Karim Soroush,
Mohhamed Arkoun, Abdelmajid Charfi, Malek
Chebel (Manifeste pour un islam de Lumières – 27
propositions pour reformer l’islam), Mohammad-Reza
Djalili (Iran l’illusion réformiste) sunt acoperite de
tunetele islamului politic, integrist. Predominante au
rămas ideile părinților spirituali ai revoluției islamice.

În anii ’60, Djalal Al-e Ahmad publica un eseu
intitulat Garzadeghi, tradus și tipărit în franceză sub
titlul l’Occidentalité. Mesajul era, ne spune Moha-
mmad-Reza Djalili, că ”occidentalita e un soi de mala-
die care a infectat societatea iraniană și, de aceea, tre-
buie scăpat de ea cât mai repede cu putință.” Djalili se
arată amuzat cât de repede a câștigat acest diagnostic
sprijinul aproape unanim al tuturor celor care nu prea
știu cum să explice o acută criză de identitate a
societății iraniene.

În asemenea contexte, șansele resurgenței unei mo-
dernități proprii musulmanilor nu sunt prea mari.
Mohammed Arkoun o spune limpede: “Ar trebui ca
musulmanii să înceteze a confunda contencioasele
politice pe care le au cu Occidentul cu progresele
cunoașterii pe care le datorează în mod esențial
aceluiași Occident. Și trebuie spus că, dacă acesta din
urmă ar fi consimțit să investească sumele cheltuite pe
război în ridicarea de universități și în sprijinirea
cercetării în discipline umaniste și sociale, atunci, cu
siguranță, am fi avut parte de mai puțină violență
teroristă.”

Occidentul - adică o lume care a cunoscut Iluminis-
mul, Reforma și se află în plină postmodernitate –
găsește greu căi de comunicare cu fundamentalismul
islamic care continuă să respingă modernitatea. Spre
a-l cita din nou pe Mohammed Arkoun, în vreme ce
Europa latină și creștină “mergea spre modernitate,
revoluții științifice și politice, lumea numită «musulma-

nă» se angaja într-un demers contrar, care avea să
culmineze cu revoluția numită «islamică» în Iran, în
1979.”

VII. Spaima de alteritate există dintotdeauna. Iată
cum o descrie Antonio Machado:

“Celălalt nu există: acesta este destinul rațional,
incurabila credință a rațiunii umane. Identitate =
realitate, ca și cum, în cele din urmă, toate lucrurile
trebuie să fie unul și același. Însă celălalt refuză să
dispară; subzită; persistă; este nuca tare în care
rațiunea își rupe dinții. Având o credință poetică la fel
de omenească precum credința rațională, Abel Martín
credea în celălalt, «în diversitatea esențială a ființei»,
în ceea ce am putea numi incurabila alteritate din
cauza căreia singularitatea este sortită să pătimească
întotdeanua.”

Numai că tragedia umană a refugiaților de astăzi, care
supun Europa unui adevărat asediu, mută discuția
din zona filozofiei în urgența realității. George Steiner
definea astfel continentul nostru: “Europa este
alcătuită din cafenele; de la Odesa la Oporto. Cafenele
în care se poate vorbi, citi, gândi, scrie, juca șah și…
bea cafea.”

Oricât de bravi vor să pară politicienii de la Bruxelles
în retorica lor cultivată în serele corectitudinii
politice, dacă ne gândim la Londra, Madrid, Paris și
chiar Bruxelles, realitatea este că Europa a început să
fie alcătuită și din cafenele în care nu se mai poate
nici vorbi, nici citi, nici gândi, nici scrie, nici bea cafea
liniștit, fiindcă Europei i s-a dat șah. Spre a evita
matul, Europa nu are altă alternativă decât să se
apere. Cu inteligență care să evite xenofobia, cu
prudența care să evite izolaționismul și cu o tenacitate
care să nu poată fi luată drept rasism.

Dacă “1984” al lui George Orwell rămâne
capodopera “utopiei negative”, ”Supunerea” lui
Michel Houllebecq este pe cale să devină capodopera
unei realități de care ne temem atât de tare, încât pre-
ferăm să o declarăm absolut imaginară: islamizarea
unei țări europene; dacă nu chiar a întregului
continent. Stranie coincidență, cartea lui Houllebecq,



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE 2299

Integralismul religios radical dă naștere unui “fascism
religios” (apud Sami Naïr) cu nimic mai puțin
devastator decât fascismul “laic” care a bântuit Euro-
pa. Cel dintâi înlocuiește, în discursul său, fantasma
supraomului, a rasei superioare, cu Dumnezeu.

Democrațiile (oricât de fragile ar fi ele) și teocrațiile
(oricât de luminate s-ar pretinde ele) produc cetățeni
foarte diferiți. Este o altă deosebire ce nu poate fi
ștearsă cu buretele unui liberalism/neoliberalism
politic.

Problemele celor ce asediază azi Europa nu pot fi
rezolvate în Europa, ci acolo de unde fug acești
oameni. Dreptul la azil nu poate fi decât un paliativ –
boala rămâne și este cărată de suferind în noua casă.

Aflat în Lesbos, Suveranul Pontif a cerut lumii întregi,
pe bună dreptate, să răspundă “într-o manieră

demnă și umană” unei crize umanitare de proporții
fără precedent. Din nefericire, nu suntem cu toții în
poziția Papei Francisc spre a putea lua cu noi în avion
câte doisprezece refugiați sirieni.

Mesajul Papei este tulburător: “Nu vă pierdeți
speranța! Cel mai mare dar pe care ni-l putem oferi
unii altora este iubirea, mila, ascultarea celuilalt… Fie
ca frații și surorile noastre de pe continent să vă vină în
ajutor, în spiritul fraternității, solidarității și respectului
demnității umane.”

Dar a continua să primești refugiați când, evident, nu
există șanse de integrare, când nu mai poți asigura
locuri de muncă, ci doar marginalizare economică și
declasare socială este o decizie pe care oamenii
politici nu o pot lua foarte ușor.

IX. Întrebării “Trebuie să salvăm Europa?” nu i se
poate răspunde decât afirmativ. Dar pentru a o salva
de barbarii reali ori imaginari, mai întâi trebuie să o
salvăm de europenii imaginari, care pun în pericol
real acest continent. Contractele pe baza cărora se
dorește edificarea unei Europe comunitare trebuie
revizuite; harta obligațiilor și responsabilităților tre-
buie resetată, căci în acest moment, mecanismul
denumit generic prin “Bruxelles” este total gripat.

vorbind despre o Franță a anului 2022, a apărut în
ziua de 7 ianuarie 2015, ziua masacrului de la revista
Charlie Hebdo. Exact în aceeași zi, pe coperta revistei
apărea o caricatură a lui Houellebecq însoțită de câte-
va cuvinte: “Previziunile Vrăjitorului Houellebecq.”
Cum s-ar spune, realitatea s-a grăbit să o ia înaintea
imaginației.

VIII. În 1651, spaniolul Baltazar Gracián, în “El Criti-
cón”, antropomorfiza Europa numind-o “fața fru-

moasă a lumii”.

Cât de frumoasă mai este astăzi această față aflată sub
asediu și dinăuntru și din afară?

În 1705, cărturarul român Dimitrie Cantemir, în
“Istoria ieroglifică”, scria despre acest continent:
“Europa – una din părțile pământului, cea mai mica,

despre (dinspre) Apus.”

A devenit cumva Europa mai mare, mai încăpătoare,
cu o capacitate nelimitată de a absorbi milioane de
azilanți?

Printre primele în a primi cu generozitate azilanți
musulmani, în momentul când epuizarea resurselor
le-a impus să fie mai restrictive, Danemarca și Suedia
s-au trezit pe lista țărilor condamnate pentru practici
xenofobe. (!?!)

Europa a plătit prea scump pentru propriile sale
războaie religiose pentru a accepta contrabanda cu
războaie religioase aduse de aiurea. Europa și-a
câștigat cu greu o cultură a vieții pentru a încuraja
importul de cultură a morții practicat în numele
libertății religioase.

Respectul pentru viață și delirul sacrificului
sinucigaș sunt incompatibile și de la această diferență,
nu doar culturală, drumurile unor comunități nu pot
rămâne decât diferite.

Când un sinucigaș, care târăște cu el în moarte sute
sau mii de nevinovați lasă un bilet în care scrie “Voi
iubiți viața, noi iubim moartea”, nici adaptarea, nici
integrarea nu mai sunt posibile.
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Acțiunea din “The Haj”, romanul lui Richard
Condon se petrece în Orientul Mijlociu, “o zonă
unde răzbunarea este sacră și ura o valoare nobilă.
Un conducător arab încearcă să-și salveze poporul
de la distrugere, dar nu-i poate salva pe oameni de
ei înșiși.”

Înainte de a ne lăsa striviți de spaima musulma-
nului care ar dori să dezrădăcineze Europa, e
nevoie să renunțăm la proiectul europeanului cu
toate rădăcinile în aer. Utopiile unui continent
federalizat în pripă, prin expedimente de natură
politică, nu sunt cu nimic mai bune decât utopiile
unui stat încrâncenat național. Un artefact produs
de interese strict politice nu poate fi superior unei
lumi a cărei valoare supremă continuă să rămnă
factorul uman.

X. Respect empatia de care dau dovadă lideri
europeni față de tragedia milioanelor de oameni
care își părăsesc locul de baștină, căutând refugiu
și o viață mai bună în Europa. Dar admir acei
lideri europeni care înțeleg că o asemenea empatie
nu poate să-i facă să uite că respondabilitatea lor
fundamentală este față de bunăstarea și liniștea
concetățenilor lor. Empatia poate fi folosită prea
ușor în acțiuni de șantaj sentimental. Liberalismul
iresponsabil al Europei este o mană cerească și
pentru apostolii Califatului mondial, și pentru
extremismul occidental.

Europa are nevoie să-și regăsească vocația fie și în
pofida unui azimut stabilit “de la centru”. Euro-
peanul are nevoie să-și regăsească rostul fie și în
pofida ”sarcinilor trasate la centru”. Fără vocația și
rostul care au consacrat această parte de lume, în
pofida atâtor monstruozități comise în numele
unui bine greu de descifrat, Europa riscă să
alunece definitiv într-un creuzet necunoscut.

A nu vorbi astăzi despre un asemenea pericol, a nu
face nimic împotriva lui înseamnă o capitulare.

Devenind cetățean al lumii, Václav Havel nu o
făcea renunțând la condiția sa de european sau de
ceh. Dimpotrivă, trăgea un semnal de alarmă în

legătură cu dezinteresul pe care îl arătăm rostului
nostru pe această lume.

“Tragedia omului modern”, scria Havel, “nu este
aceea că știe din ce în ce mai puțin despre rostul
propriei sale vieți, ci că rostul acesta îl interesează
din ce în ce mai puțin.”

Concluzie:
Parafrazând o afirmație greșit atribuită lui André
Marlaux (”Secolul XXI va fi religios sau nu va fi
deloc.”) aș spune că, într-o lume ideală, Uniunea
Europeană trebuie să fie o confederație de state cu
drepturi egale sau să nu fie deloc.

Dar, știm cu toți, nu trăim într-o lume ideală.

(Budapesta, 9 mai 2016)
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Poeților încarcerați
 
 
Cum spunea înțeleptul –
poezia este sarea luminoasă,
ectoplasma pămîntului…

 
 
Și la cei bun să-i închizi pe poeți?
Oricum sînt captivi în ocnele aspre,
într-o lume supusă
unei absurde diete,
unui searbăd regim…

 
 
Mai bine scufundați-i în mare
Eternitatea și-o zi pe deasupra,
scufundați-i în mare!

 
Spre 21 Martie 2016, Ziua Mondială a Poeziei

 
To fos en te skotia fainei…

 
Așa cum în Talmudul diasporei dintîi
sau în Cartea Splendorilor –
„Îngerul se deosebește prin aceea
că și umbra lui are umbră…”,
așa aici și acum, de la marea explozie
încoace și-n cele din urmă, de-a pururea –
în întunericul deplin, în lumină
și slavă…
Trecător fără umbră al celor două umbre
prin păduri de salcîm în deșert,
printre mesteceni în Septentrion.

 
 

12 – 14 Iunie 2016, în Iași

LIVIU ANTONESEI

Poemele din zorii amurgului (13).

Trei poeme ale acestui  an

O primăvară timpurie…

O, tinerele astea! Și-au lepădat pieile aspre ale iernii
și zburdămulticolore, svelte, cu coapsele prelungi
în lumina blîndă a după-amiezii…
Ești galbenă ca floarea soarelui din tabloul acela
care ne place atît de mult – pînă și haina de piele.
luată în altă primăvară de pe High Street,
pare să-și preschimbe castaniul mat într-un galben
strălucitor.

 
Recitiri. Reveniri. Reamintiri. Toate pulsează
în sîngele meu și parcă mă umplu de muguri.
„Să ucizi în minte un om în fiecare zi,
și atunci doctorii te vor ocoli…”, proverbul idiș
pe care îl știu din copilărie și pe care Bellow
îl reia de trei ori numai în cele două romane.

De cumdădeacăldura, bunicaRuxandrași tanti Rozica
dezbăteau înfocat grele probleme teologice
lafereastracaseinoastre. Fiecare cucărțile sale pepervaz.
În toți acești ani, primăvară după primăvară
s-au dus, s-au topit în arșița nesfîrșită.
Și iarna, da, iarna este departe!

 
6marie 2016, în Iași
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Poemele din zorii amurgului (14).
O zi perfectă pentru  delfin

O zi perfectă pentru delfin…

Deocamdată…
deocamdată un amurg blînd ca alunecarea pe apa
unui tobogan – cel de acolo, de la o sută de metri,
chiar dacă așteaptă pe uscat. Deocamdată.
Fire care se rup din țesătură, încă blînd,
dar la intervale din ce în ce mai scurte –
și acest fir, cel mai gros dintre toate,
pentru că este mai nou,
mai tînăr, tensionat pînă la limita exploziei.

 
În curînd, voi rămîne prins tot mai superficial
în țesătura din ce în ce mai subțire –
tot mai liber și tot mai singur
în plasa aceasta cu ochiurile tot mai mari.

 
Te înveți cu asta, te înveți cu trădarea,
cum te înveți cu apa rece a mării
într-o timpurie dimineață cretană…

 
16 Iunie 2016, Iași, prima zi de plajă

Poemele din zorii amurgului (15).

Sînt  nopți…

Sosim singuri cu un țipăt care poate fi de bucurie
sau de spaimă, nici măcar Absentul nu știe,
și ne întîmpină un comitet de primire,
care capătă geometrie variabilă de-a lungul drumului –
după firea fiecăruia, după feluritele împrejurări,
după noroc sau dimpotrivă…

 
Și la capătul drumului, plecăm iarăși singuri –
și nu știu dacă dincolo e vreun comitet de primire.
dacă cenușa, dacă pămîntul se urcă spre stele.

Eu cred, eu sper să numai existe nimic –
îi ajunge căii unicitatea sa –,
e bine să-ți închei singur aventura.

 
Nu, nu astam-au învățat înțelepții,
dar sînt nopți, sînt nopți înspăimîntătoare,
nopți de spaimă și cutremur,
cînd rămîne alături toată învățătura…

 
16 – 17Iunie 2016, în Iași

Poemele din zorii amurgului (16).
A fost  odată…

… de mult, foarte de mult,
cu aproape un deceniu în urmă,
într-un vas banal, de argilă grosolană,
o violetă de Parma –
una atipică, neagră la culoare,
întunecată ca noaptea.
În timp, și-a schimbat periodic culorile,

nuanțele –
a fost albastră ca marea, verde ca aceeași mare,  
în metamorfoză de dispoziție, a fost roșie,
oranj, iar acum, iradiază un galben strălucitor,
aproape luminiscent, fosforescent  ca licuricii.

 
În mintea mea, s-a întipărit pe vecie
violeta neagră a începuturilor
și toate celelalte violete succesive –
sau poate, și poate succesoare…
Cînd va sosi violetul, totul va deveni lumină albă
și acesta va fi semnul
că nu mai este cine să perceapă –
poate se va lăsa o mare blîndețe,
poate un cutremur feroce!

 
„Există pe lume așa-numita atitudine sublimă
față de femeie”. Așa este Boris, dar fără aceasta
nimic n-ar fi vreodată pe lume…

 
17 Iunie 2017, în Iași, a doua zi de înot…
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ANDREI ZANCA

Miron Kiropol, configurările și atributele

poeziei transpersonale*

Poemele lui Kiropol sunt în mare parte verigi ale
unui lung şi neîntrerupt monolog. Un monolog
derulat în proaspăt, unde fiecare zi e o o nouă naştere
sub semnul aceleiaşi obsesii. O obsesie ce nu este
rezultatul unui refugiu, ci descoperirea treptată a
sunetului propriu, inconfundabil ca o amprentă. De
altfel, de la bun început se mizează total pe subiectivi-
tatea (atît de ignorată de lumea pragmatică, vestică):
„cînd noaptea e mai lungă în om / decît noaptea...”.
Este vocea genuină a oricărei experienţe individuale,
în care autorul apare în închipuire ca un ins ce
încearcă să se strecoare (debarasîndu-se lin), printre
blocurile îngheţate ale culturii, miturilor, ale folcloru-
lui religios. Este un drum al spiritualităţi, înţelese ca o
decantare de folclor a religiilor diverse (spiritualitatea
considerată ca fiind religia minus folclorul ei): „risi-
pirii spiritului în carne / în mii de alte spirite...”. Una
din formele cele mai dificile de existenţă: completa
debarasare, lepădarea de tot ce-ţi poate îngreuna
drumul individual: „cîtă splendoare devenită nisip /
pentru a-mi arde bătăile inimii...”.

Astfel, acest monolog întru divin, marcat de-o
experinţa absolut personală prin privilegiul în-
singurării, devine prin parcurgerea insolitului său,
punctul incitant pentru orice preopinent aflat pe

aceeaşi lungime de undă, în rezonanţă deci cu
experienţa şi spunerea. Iată de ce un pot decît să
însoţesc prin vibrare fraternă această voce inconfun-
dabilă. Însingurarea aceasta (pe care Meister Ecke-
hardt o considera calitatea fundamentală a oricărei
experienţe personale, totale, întru spirit), nu
presupune izolarea de lume: cu cît ne îndepărtam mai
mult în noi (parafrazînd autorul), cu cît mai adînc
pătrundem în-lăuntru, cu atît mai asemănători ne
descoperim a fi: „ochii în omul singur devin
străvechi”, ori spre a pomeni pe Ma Ananda May într-
o adresare către Karl Graf Dürckheim în India: o
picătură ştie că se află-n mare, dar nu ştie că întreaga
mare se află-n ea...

Fireşte, mulţi vor aduce reproşul unei anume
desuetudini, însă nu este atunci oare în ochii lor şi
orice rugăciune, desuetă? : „şi lanul de grîu vecin:
desuetudinea rugăciunii tale i-a dat nume...”Conştient
de acest risc, Kiropol nu se sfieşte a traversa emble-
maticul, mitologicul, într-un excepţional efort de
forare individuală, părăsindu-le rînd pe rînd, printr-
un soi de delicată exorcizare parcă: „drumul e lung şi
asuprit”...şi o ştie doar cel care încearcă în fiecare zi a
coborî spre a se înălţa, auscultându-se, mereu în
proaspătul - unicitatea absolută a -, fiecărei dimineţi.
Renaştere reluată, posibilă doar prin conştientizarea
deloc facilă a muririi defoliante, clipă după clipă,
întru apropierea şi traversarea acelui punct
eckhardtian ( pe care Ken Wilbur l-a denumit atît de
inspirat holon, apropiat ca înţelegere de picătura lui
Ma Ananda May): „ascult şi văd din orice văzut şi
nevăzut / Aşa poate să fie mişcarea mierii în albine/ Şi
încă şi mai mult veghea în veghe”.

Aşadar, drumul însingurării este – în mod
paradoxal – drumul posibilei solidarităţi, a posibilei
recunoaşteri în fiecare a holonului divin, a contopirii
picăturii în mare. Orice scris, o modalitate de cobo-
rîre lăuntrică, orice lăsare-n adînc, o „înălţare”...
Monologul devine un „jurnal” liric. O consemnare a
drumului experienţei individuale întru spirit şi deci
implicit întru transparenţă. Însingurarea, ca şi garant
al revenirii transparente, ca mărturie vie a divinului,
ca singura modalitate a unei autentice resurecţii
planetare atît de necesare într-o lume a inteli-
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genţei speculative, aflate-n într-o stare imponde-
rabilă, adică neaxată pe un fondal etic ce ne defineşte
esenţa sinelui.

O asemenea mărturie poartă – şi a purtat mereu
– riscul de-a fi ignorată într-o lume înspăimîntată de
orice schimbare, orice devenire, în dorinţa ei de
cantonare în mrejele satisfacţiilor imediate. (Se poate
înţelege mai bine acest fenomen și dacă îl raportăm la
realităţile istorice: fostele elemente incomode ale unui
regim, ostracizate şi marginalizate în acea vreme, sunt
trecute ostentativ sub uitare şi după schimbarea de
regim, ca o dovadă a faptului că cei aflaţi acum la
„putere”, se simt nu atît cu musca pe căciulă, adică
bânuiţi de-o vină obscură, cît mai ales, fiindcă
elemente marginalizate în vechiul regim sunt incomode
şi pentru noii instauraţi la putere, chiar dacă
colaborarea acestora în vremurile trecute a fost doar
tacită: revoluţionarii de ieri încep să semene tot mai
tare cu cei cărora le-au răpit tronul...). Tentaţia trăirii
iluziei este mai puternică decît pîlpîirea nestinsă a
glasului lăuntric. Însă, trezirea acestui glas îl vom
suferi treptat şi-n vreme cu toţii fără de excepţie. Şi ce
poate poetul mai mult, decît să fie un Trezitor printre
cei, ce încă nu şi-au astupat urechile, pradăMayei?:

„eu sunt cuiele cu care te-am crucificat, Dumnezeule,
Şi numai atunci ochii au văzut,
Auzul a primit auz,
Măinile au învăţat pipăitul,
Iar picioarele mersul pănă la praguri.
Astfel cotropesc podoabele creierul cerşetor,
Şi tot aşa trecerea apelor dintăi,
Potopul devine poarta deschisă către curcubeu.
Fiecărui om i se ia, sau pentru că a plăns
Încă din păntecul maicii sale, i se dă
Memoria paradisului şi glasul
Ce dinlăuntrul iertării i-a vorbit”

Acest drum al iniţierii trebuie să traverseze
debarasările, lestul, fiindcă numai prin asumarea
culturii se poate opera despărţirea de ea, numai prin
asumarea vieţii, despărţirea de viaţă, numai prin text
împărtăşit, fragilitatea şi neputinţa lui:

„încă o dată cuvîntul şi amuţirea

încă o dată îmi scapă printre degete viaţa.
Şi am pe limbă cutremurarea,
Şi totul se bălbăie, nemaiştiind.
Obrazul mi-a îngheţat, buzele se topesc
De-a lungul orelor prăfuite.
Între mine şi dragoste un fluviu în clocot
A pustiit orice sens, dar întreb
Chiar cu osemintele ce numai ele mi-au rămas
Unde se află cea pe care o voi iubi?”

Marea lecţie a simplităţii este poate cea mai
anevoioasă: cu cît zonele traversate devin mai
„abstracte”, cu atît mijloacele de revelare a acestei
dificile şi chinuitoare traversări trebuie să fie mai
concrete, cuvintele împuţinîndu-se, decantate de
profunzime:

„merg prin odaie de la un perete la altul
ajung la uşa strămbă a bucătăriei.
Nu trebuie să trec nici un prag,
Dacă îl trec, cine ştie în ce stea intru
Şi-i devin singurul cetăţean.
Îmi bate inima de iese prin ziduri
Cu faţa ei ascunsă la vedere.
Oamenii o văd şi o văd duhurile
Cu inima lo ce stă la pîndă
Mie- teamă să nu mă îmbete
Trecerea lor către cînat.
Iată-mă fără nici un sprijin
Numai de aripi sprijinit.”

Esenţial e să rosteşti ceea ce crezi, nu să con-
vingi. Lent se prefigurează ipoteza că desprinderea
din „cătuşele” artei, ale consacratului, oferă posibi-
litatea unei arte, nu a înfrumuseţării, a îmbodobirii
de prisos, ci a prefigurării unui drum, ce te scoate
din convenţii, o hartă extatică a cunoașterii de sine,
intuiţie aplicată:

„ unde să-mi găsesc o altă casă?
Totul este fără să fi fost vreodată.
Ce mecanism greşit de la inventarea sa e omul.
Totuşi faţa pe care şi-o răsfrînge în cuvinte
Are o măsură nemăsură.
Da aceea, dragoste, rămăi
Chiar dacă din vina mea sau a ta
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tent şi nelipsita suferinţă, se prefigurează şi drumul
de tămăduire în care „realitatea” se estompează
mult, tocmai spre a o putea mai tîrziu interpreta
într-un mod adecvat, ne-polar, ne-dual.

Acest punct apare mereu la Kiropol. Versurile
sale încearcă mereu o sinteză. Traversarea sisifică a
mereu prezentei decizii între două alternative. Un
conflict, o tensiune ce rezultă din acest conflict,
dintre doi poli atotprezenţi. El năzuieşte nu să
marginalizeze un pol în favoarea altuia, ci să
integreze şi să traverseze simultan ambii poli,
conştient de faptul că orice refulare a unuia,
aşterne în beciul din noi o imensă umbră netrăită
şi care îşi va ţipa la un moment dat printr-o formă
ori alta (accidente, boli, aşadar fenomene ce te
silesc la reflecţii, pentru care pînă atunci „nu ai
avut timp”) prezenţa devastatoare.

Această prezenţă devine de-o „loialitate”
înspăimîntătoare, nedezlipindu-se de tine, deşi
prin negare şi refulare, trăieşti iluzia părăsirii ei în
seama lumii, a altora. Delimitarea aceasta eronată,
însă netă, duce la apariţia acelui non-eu, pe care
numim lume. Proiectăm astfel lume. Ceea ce
considerăm a fi un „afară” nu este altceva decît o
imagine lăuntrică. In vis putem avea aceleaşi vii şi
senzitive trăiri ca în „realitate”, însă ele cu sunt –
nu-i aşa – decît nişte imagini, nimic mai mult.
Atâta vreme cît suntem prinşi în aceste imagini, nu
putem stabili caracterul de imagine. Nu putem
stabili în vis că visăm ( făcînd abstracţie de unele
forme de vis in care visezi că visezi) . Trebuie mai
întîi se te trezeşti (aşadar din nou trezirea), spre a
stabili mai apoi că acestea au fost doar imagini.

Lumea ca proiectare de imagini, constituie o
escală de reflectare deosebit de dificilă. Insă aici
trebuie să înceapă onestitatea noastră. Pentru că
din acest punct trebuie să răspundem, să preluăm
răspunderea (în sensul în care te mişti în lumea ta
şi că tot ce trăieşti nu este decît reflecţia asupra ta
însuţi, că eşti mereu singur în lumea ta, mereu te
mişti în cercul imaginilor tale şi că deci porţi
răspunderea absolută pentru destinul propriu,
pentru această proprie lume; această lume este un

Am fost numai după mortea noastră.
Căci un singur cuvînt poate să fie centrul
De unde călătoreşte către sine însuşi orice zeu.”

Să-l însoţim aşadar pe Kiropol în această
posibilă metanoie mediată de lectură, prezenţa
unui posibil model paideic. Iată de ce am numit
această incursiune critică, o însoţire. O însoţire
comentată, relevînd reverberaţiile personale pe
care lectura acestei experienţe absolut individuale,
le trezeşte în cel ce aprofundează aceste texte,
şerpuind într-un monolog spiralat, deloc facil, însă
care-şi dezvăluie valenţele delicate, celui ce se
apropie de el prin insinuările inimii.

Elifas Levi dezvăluia într-un comentariu
periculozitatea acestui drum: dacă te cuprinde –
odată ce te-ai decis să-l urmezi -, îndoiala ori nu te
stăpîneşte o anume smerenie pe tot parcursul lui,
te vei prăbuşi într-un hău adînc. Într-o formulare
mai modernă: drumul spiritual nu-ti permite
cantonarea, ori întreruperea, fiindcă îti periclitează
întreaga existenţă. Este drumul obligat către un
punct unde te întîlneşti pe tine însuţi (un punct,
care doar prin menţionarea lui instituie în mulţi
frica; de aceea se caută mereu această fugă din faţa
timpului acordat personal, în faţa acelui „a-ţi lua
timp pentru tine”, fiindcă în acel moment ţi se pu-
ne în faţă o oglindă, ce va reflecta o imagine inco-
modă asupra persoanei, majoritatea dorind să per-
petueze în starea prescrisă şi iluzorie, decît să se
oprească, şi să încerce a-şi înfrunta şi deci a-şi epu-
ra imaginea încărcată de balasturi convenţionale,
de falsuri şi răzleţiri, în care moartea e mereu si
zilnic refulată). Dacă găseşti la capăt de drum acel
punct, dacă găseşti acest sine, pierzi tot ce ai consi-
derat pînă atunci în mod eronat a fi sinele.

Calea aceasta are mereu în fundal conştiinţa
morţii, fiindcă doar astfel poţi via în aici şi acum.
Abia atunci viaţa dobîndeşte acea calitate, care îţi
permite să vezi ceea ce se petrece în ea. Eşti dintr-o
dată, ceea ce se „întîmplă”, mai ales că odată cu
înaintarea în vîrstă respiri în fiecare clipă tot mai
conştient moartea aceasta zilnic însoţitoare. O
confruntare onestă, în care asumîndu-ţi concomi-
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produs al polarităţii, al sciziunii psihice în eu şi
non-eu; separarea noastră eronată de ceea ce
numim lume, ceilalţi.) . Această umbră devine deci
lumea înconjurătoare, ce astfel încearcă să se
apropie din nou de noi spre a fi integrată, asumată.

Are loc o somatizare (cum s-a arătat mai sus:
dereglare corporală), ori o prefigurare de mediu
(lumea înconjurătoare). Tocmai acest lucru apare
şi la Kiropol ca păcatul nostru fundamental: afla-
rea şi conflictul nostru în lumea polară. In limba
greacă a păcătui e echivalent cu harmatanain
(adică a rata punctul, a nu nimeri ţinta). Punctul
dumnezeirii în cazul acesta, iar dumnezeirea un
simbol al unităţii, al întregului (nu al sciziunii) .
Dacă n-ar exista în spatele polarităţii, unitatea, n-ar
putea exista polaritatea.

Unitatea este inconmensurabilul, şi de aceea
limba noastră e limitată şi nu o poate cuprinde.
Ea este simultaneitatea a tot ce există într-o stare
de deplină armonie. Nu pot exista două nesfîrşiri.

Astfel, orice poezie genuină este traversată
delicat de acest dor al unităţii, al acestei noi stări de
conştiinţă. Aici se întîlnesc însă şi toate religiile: în
a găsi un drum, o cale, prin care să poţi părăsi
polaritate şi să poţi pătrunde în această unitate.
Despre Dumnezeu, despre această unitate, abia de
putem însă îngăimă ceva. Lucru ce devine evident
şi la Kiropol în multiplele sale derogări, ramificări,
aparent aberante, însă care ca spiţele unei roţi
revin mereu la un centru mai mult ori mai puţin
precizat. O varietate uimitoare ale spunerii, ca
efect al neputinţei limbajului în faţa subiectului
tratat. Aici se află slăbiciunea şi victoria poetului.
Fiindcă orice închipuire asupra divinităţii
premerge dintr-o conştiinţă polară.

Pe măsură ce ne apropiem însă mai mult pe
acest drum, de această unitate, ne „rarefiem”
treptat. Ceea ce în lumea din jur este îndemnul de-
a deveni tot mai plin de succes, tot mai bun decît.. . ,
nu este altceva decît o gonflare monstruoasă a
eului, ipostazierea unui hybris fatal. Insă un eu ce
porneşte pe drumul nostru descris, în momentul

în care a ajuns la „ţintă”, nu mai există. Aceasta este
jubilaţia şi totodată spaima...De aceea, eul încearcă
să prelungească cu tot dinadinsul perpetuarea în
iluzie, încercînd formele călduţe şi instituţio-
nalizate ale religiilor majore, în şi prin care se
asociază cu alte eu-ri la fel de sîrguincioase în a-şi
păstra într-un mod „justificat” statutul şi rolul, în
asocieri şi întîlniri comunitare prezervatoare.

Un eu delimitativ: eu şi alt eu. Se încearcă ast-
fel o identificare de durată cu acest eu, uitîndu-se
că el se află în decursul biografic într-o continuă
devenire. Incercăm să menţinem o continuitate
care de fapt nu există.

Tocmai acest lucru, faptul că eul se schimbă
zilnic, că în fiecare dimineaţă avem un alt eu,
încearcă şi Kiropol a reliefa în monologul său
fractal, în jurnalul său liric. În momentul în care
deprindem în fiecare zi ceva nou, integrăm noi
zone, lărgim tot mai mult această delimitare a
eului, integrăm ceva, conştientizăm aşadar tot mai
mult. În acelaşi timp, ceea ce numim sinele, se află
la o depărtare galactică de noi. Cine-şi cunoaşte
sinele, nu mai există.
Este una cu unitatea. Sinele, nu este al meu, al tău,
ci sinele pur si simplu. Astfel, cunoaşterea de sine,
înseamnă neaoş spus: a trece prin iad. Cîtă vreme
nu am traversat acest iad din noi suntem
imprevizibili: căci el se poate manifesta oricînd şi
cînd ne aşteptăm mai puţin.

Căutarea de sine devine aşadar o făptuire de
integrare. Obstacolul major îl constituie eul, înţeles
ca ego (nu insă în sensul de egoism etc.) . Eul
suportă o infinitate de definiţii. Sinele este însă
ceea ce este. Altă definiţie e cu neputinţă cu
mijloacele restrînse ale limbajului uman.
Orice eu gonflat înseamnă implicit o refulare a
sinelui. De aici începe însă şi rătăcirea lumii. Se
încearcă ceva, se are în vedere, o tendinţă a puterii,
fiecare încercînd o extensiune a puterii prin
instaurarea unui super-eu. ( În textele bibilice, regii
joacă tocmai acest rol al eului, in vreme ce Hristos
este sinele – daţi cezarului ce-i al cezarului şi mie,
ce-i al meu). Un eu înspăimîntat de a-şi pierde în
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orice moment raza de putere. Iluziile luptă cu angoasă
întru a-şi păstra teritoriul.

Kiropol încearcă această destrămare a instanţei
eului – caracteristică decisivă și determinantă a
poeziei transpersonale. Undeva parcă şi într-un mod
abia conştientizat, dintr-un ghes abia înţeles, plin de
înţelesuri...De aceea acest drum este atît de anevoios: el
presupune şi cere o zilnică bombardare, subminare a
eul-ui iluzionar. Cîtă vreme există un eu şi un non-eu
suntem în recluziunea polarităţii, care aşează temeliile
solide ale eului. Lumea ca iluzie nu trebuie schimbată
ori îmbunătăţită ( cum să şi îmbunătăţeşti ceva ce nu
există?), ci trebuie demascată. Lumea e asa cum trebuie
să fie, noi nu suntem cum trebuie, proiectîndu-ne dez-
ordinea în afară. Nu lumea trebuie schimbată, noi tre-
buie să ne schimbăm. Să ne trezim aşadar în timpul
vieţii, fiindcă moartea ne va trezi oricum, însă atunci
ne amînămprin irosire, devenirea întru care suntemaici.

Utilizarea simbolurilor la Kiropol decurge ast-fel
din năzuinţa funciară de refacere a unei unităţi. Pentru
aceasta însă trebuie traversată lumea formelor. Ea
presupune însă o transcendere a lor. Lumea formelor
mediază invizibilul. Astfel, însingurarea nu este o fugă
de lume si o retragere spre a o putea traversa. Însingu-
rarea ca dar făcut lumii, ca posibilitate de solidarizare
imanentă.

Ne retragem – ca în actul aruncării unei pietre –
spre a putea reveni cu atît mai efectiv. In sensul acesta
tot ceea ce făptuim produce, ceea ce poartă numele de
kharma, adică forme pe care trebuie să le mistuim, să
le asumăm. Cîtă vreme gîndim doar în categoriile
binelui şi răului, creăm mereu sciziune, defalcări. Ceea
ce trebuie este un soi de conjunctio opositorum, o
împăcare a contradicţiilor. Doar astfel se poate între-
vedea o ieșire din această dilemă: în cazul acesta
crucea, ca simbol al polarităţii. Crucificarea însăşi, o
legare, o cetluire de această lume polară. În răscruce se
află ieşirea din polaritate, este punctul mistic al
mîntuirii ( înlăuntrul nu în afara polarităţii, deci).
Picătura lui Ma Ananda May îşi are din nou cuvîntul:
sunt în tot şi totul e în mine.

Şi încă o precizare: mi-aduc aminte dintr-o

convorbire telefonică cu Miron, cît de mult s-a bucurat
auzindu-mă spunîndu-i: orice copil, încă demn de acest
nume, este mistic. Mistica, atît de greşit înţeleasămai ales
datorită unei moșteniri de tristă amintire, este ceea ce se
sustrage oricărei definiţii. Misticul nu se afllă în faţa unui
adevăr, pe care l-ar putea înţelege. El trăieşte un adevăr,
care-l pătrunde. Doar ca Pătruns, se poate el exprima.
Iar exprimarea lui nu se potriveşte în nici un concept
mistic. Este o nemijlocire întru divin.

A fi prezent mereu în acum şi aici, presupune o
trudă anevoioasă ( în sine şi în zen: totul poate fi un
drum întru tao, de la cea mai mică şi măruntă
îndeletnicire, dacă te dedici total ei, fără a fi nici o fărîmă
preocupat în acelaşi timp de altceva). Insă noi suntem
mereu absenţi. De aceea nu ne atinge adevărul. Prezentă,
atenţie, veghe şi smerenie ( să nu fii nici mai mult nici
mai puţin decît ceea ce eşti). Lumea tehnocratică în care
trăim ( şi găsim oroare abia prefigurată faţă de ea şi la
Kiropol), este putere fără mistică. Fiindcă tehnocraţia se
întoarce împotriva celui care a creat-o: ea poate mînui
viaţa, doar distrugînd-o. (Sf. Augustin: eu sunt afară şi tu
eşti înăuntru). Copilul este astfel un mistic în primul
rînd fiindcă este pură prezenţă. Să încetăm astfel a-l
gîndi pe dumnezeu: doar cînd încetăm a-l gîndi îl putem
trăi. El ne întîmpinămereu altfel decît ne aşteptăm. Nu îl
putem înţelege, însă ne putem lăsa pătrunşi de el:

„....„m-amnăscutmort din tine, mamă
şi iată, sunt viu.
Mă îngrozeşte chiar şi celmaimic zgomot
Făcut de oameni, de animale, de natură.
Umblu ca printr-o pădure fără capăt noaptea.
Peste gînduri se bucură bufniţa
Cu geamăt fertil ce îmi intră
Înfundăndu-şi cuiele înmăinile
Cu care îmi acopăr urechile.
Sunt cineva desuet, desigur,
Şi vreau caDumnezeu sămă cunoască
Aşa, sub forma asta de nimic.
Atît de tare îmi bate inima înmăna lui
Încît carneamă părăseşte.
Sau numai felul ei de a fi legendă.”

*cu celemai bune urări de bine acum cândpoetul împli-
nește 80 de ani
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Stoichiță este ȘI scriitor. Dar pentru cititorul avizat,
care-i cunoaște și opera de cercetare, și eseistica,
virtuozitatea sa literară, grație căreia cercetătorul și
artistul constituie o monadă, nu mai e o surpriză.
Deschizi cartea la întâmplare și dai peste o secvență
ca aceasta, unde e vorba de „munca voluntar-
obligatorie” pentru studenți, care era percepută
resentimentar, ca o inevitabilă corvoadă obștească,
dar ești întâmpinat de un mic poem al citadinului
plasat în afara emploi-ului său academic, pus să
culeagă roșii, în plină ebuliție copleșitoare a firii:
„Roșiile erau mari și grele. Am cules una. Era
rotundă, sănătoasă și călduță. Avea o pieliță întinsă și-
mi ocupa toată palma. Am mângâiat-o, i-am inhalat
parfumul. Mirosea a vară și a praf. Am șters-o puțin
de tricou și am mușcat din ea. Avea un gust nedefinit.
Aspru-dulce. Aspru-dulce-sărat. N-avea nimic din
legumele asezonate cu ulei și oțet. De fapt, cine a spus
că roșia e o legumă? m-am întrebat. Italienii au
dreptate s-o considere mai degrabă un fruct:
pomodoro, « fructul de aur ».” Asemenea mici
excursuri care se întâlnesc la tot pasul în aceste
memorii, conferind întregului tensiunea și savoarea
artei narative, sunt proprii numai scriitorilor născuți
iar nu făcuți.

Cercetător și istoric de artă de notorietate
transnațională, dar de o factură aparte, întrucât consi-
derațiile d-sale se rostesc după prealabile sau în
timpul unor stranii călătorii în lumea imaginilor,
suscitându-i voluptăți și revelații care, pentru ca
bucuria descoperirilor să fie deplină, se cer neapărat
comunicate și „departelui”, - dl Victor Ieronim Stoi-
chiță face parte din acea prestigioasă echipă de
oameni de știință, cultură și artă, cu care românilor le
place să se mândrească, dar care numai în străinătate
și-au aflat condițiile deplinei realizări și recunoașteri.
Părăsind țara în anii '80, profesor la mari universități,
e stabilit acum în Elveția și se află încă la o vârstă
deplin creatoare, când începe să se simtă însă o
anumită adiere a inexorabilului, care naște nostalgia
întoarcerii înspre un timp căruia perspectiva i-a
conferit dimensiuni fabuloase, uneori chiar mitice. ei.
Așa se va fi născut ideea acestei cărți a despăr-
țirilor, în al cărei titlu București e doar un cuvânt
generic, sub care sunt integrate nu doar orașul ca
atare, ci și niște realități irecuperabile, copilăria,

RADU CIOBANU

POEMULDESPĂȚIRILOR

Memoriile domnului Victor Ieronim Stoichiță
(n. 1949) - Despărțirea de București - scrise în france-
ză, traduse apoi prompt și în România*, poartă
imediat după titlu precizarea O povestire. Poate fi un
semn de modestie, dar de o modestie orgolioasă,
adică a unui autor conștient deopotrivă de valoarea
mărturiei sale cât și de cea a foarte expresivului său
travaliu narativ, în care implicarea afectivă este
permanent vegheată de luciditate și de un discret simț
al umorului. Sunt calități care l-au ferit de retorica
patetică, justițiară și încruntată care marchează multe
dintre evocările erei comuniste. Dimpotrivă, „poves-
tirea” d-sale e senină, plină de candoarea proprie
omului funciarmente onest, incapabil să conceapă
aprioric răul și care nu și-a pierdut capacitatea de a se
bucura și admira. Situație firească, de altfel, autorul
rememorându-și doar primii ani, cei inițiatici, adică
ai candorilor și entuziasmelor juvenile în stare să
sfideze mizeriile unei epoci eminamente represive.
Am fost tentat să consider „povestirea” mai curând
poem în proză, sedus fiind de mixtura de epică,
desfășurată cronologic, dar subtil ritmată și infuzată
de un lirism auster, cu o galerie de portrete, dintre
care unele categoriale, toate însă memorabile. În pre-
zentarea pe care editura i-o face pe coperta a IV-a,
cartea e considerată debutul autorului în „proza
literară”. E un fel de a zice că, iată, dl Victor Ieronim
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adolescența, familia, întâile iubiri, întâile lecturi,
întâile revelații, într-un cuvânt, un timp și o lume.
Cum se vede, e vorba, în general, de locuri comu-
ne ale genului memorialistic, dar ceea ce persona-
lizează scriitura dlui Victor Ieronim Stoichiță sunt
particularitățile stilisice, din care am și oferit o
mostră, dar mai ales viziunea, modul de a percepe
realitatea prin sesizarea detaliului grăitor, purtător
de semnificație, întocmai cum procedează și în
explorarea unei picturi.

Cum ziceam, etapa aceasta a descoperirii
conștiinței de sine, de prin 1956 până în 1968, e
parcursă la pas și cronologic, cu popasuri mai
îndelungate și mai (auto)reflexive în momente
istorice (revenirea deținuților după 1964 sau episo-
dul celebrei cuvântări din 1968 a „conducătorului
dislexic” și inflamat, în fața unei mulțimi exaltate.)
În astfel de cazuri, interesante devin în special
reflecțiile memorialistului: „Abia mai târziu am
înțeles că asistasem în acea zi la apariția unei
structuri aproape caricaturale a ceea ce sociologii
desemnează drept «emergența unui fenomen de
putere carismatică într-un regim de criză». Un
conducător bâlbâit, înzestrat cu instincte puternice
și cu intuiții precise, era pe cale să se propulseze
drept [.. .] singurul garant al supraviețuirii unei
societăți, ba chiar al unui popor.” E remarcabilă în
general capacitatea autorului de a surprinde carac-
teristicile epocii prin focalizarea observației asupra
unor detalii mai puțin remarcate în evocările altor
memorialiști: „Exista mai ales o impresionantă
armată de anticari, bibliotecari, arhivari, antrenori
de tenis sau de golf (bărbați), dactilografe sau
traducătoare (femeile), ale căror trăsături fine și
ținută le trăda descendența. Talciocul nu făcea
decât să rotunjească veniturile și să întrețină
relațiile de grup.” Institutul de Istoria Artei, un
univers închis muritorilor de rând, greu accesibil
chiar și studenților din facultatea de specialitate, își
dobândise în bună măsură prestigiul faptului că
devenise, începând de la dactilografe, „un incre-
dibil și extraordinar refugiu de foști.” Autorul
însuși face parte din această lume a cărei ținută îi
trădează descendența, iar al doilea tip de popasuri
reflexive în rememorările sale este cel al momen-
telor de importanță intimă. Ele au ca mediu, pre-

cum un lichid amniotic, familia. Familia e mare, de
tip clan, cu origini transilvane și ascendenți iluștri
cărora nu li se devoalează niciodată numele. N-am
să mă dau mare, făcând pe știutorul, violând astfel
discreția autorului, ele fiind, de altfel, ușor
recognoscibile. După cum recognoscibile sunt și
cele ale căror nume sunt criptate: Pablo Orza sau
Nicolae Sfarmăpiatră. Sunt numiți clar doar men-
torii, maeștrii Vladimir Ghyka, Noica, Vătășianu,
George Oprescu... Din familie se conturează o în-
treagă galerie de personaje inubliabile, înconjurate
de câte un halou de întâmplări la care reacția lor
devine caracterizantă atât pentru ele cât și pentru
epoca în care respiră. Fiecare ar putea deveni
subiect de roman și toate, cu excepția unchiului
Octav, un fel de lebădă neagră, au un anume
orgoliu aristocratic, care e deductibil încă din
primul capitol, unde, sub titlul Iată-i. Sunt toți aici,
e reunit, imaginar sau nu, n-are importanță,
întregul clan, ca într-un fel de repliere în fața
dictaturii proletare: „Era o petrecere de familie și
faptul că «scoteam argintăria» nu era un gest
ostentativ, ci o dovadă de demnitate față de noi
înșine și de respect față de ceilalți (care erau ai
noștri)” [subl. aut.] Atitudine rostită și mai explicit
de tanti Eufrosina, care nu renunța la vestimentația
ei, devenită stridentă în cenușiul epocii, spre îngri-
jorarea fiului abia scăpat din detenție: „Știi ceva,
băiete? Nu mai am nimic de pierdut! Nu mai am
nici casă, nici bunuri, nici tinerețe pe care să mi-o
poată fura. Mai am doar rangul. Și pe ăsta n-o să-l
pierd niciodată. Nici în închisoare. Nici în sicriu.”

Din comportamentul personajelor și reflec-
țiile autorului, întreaga epocă se conturează cu
deosebită pregnanță. Existau, bunăoară, lecturi
prohibite, iar religia era tolerată, cu un statut
ambiguu - ceea ce noi știm, dar trebuia revelat și
cititorului occidental derutat de ideologia stângii:
educația religioasă era practic inexistentă, dar
„Procesiunea tăcută și puțin subversivă din noap-
tea de primăvară avea ceva magic.” Astfel, „Situația
era cât se poate de ciudată: semiclandestinitatea
sporea plăcerea și apetitul, dar era exclus să poți
discuta cu alții.” Tănărul făcea „ucenicia dublului
adevăr” și remarca „forța persistentă a unei schizo-
frenii politice care nu menaja pe nimeni, dar pe
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care unii o asumau cu voluptate.” Era o vreme când
lumea ieșise de pe orbita firească, dar se străduia și
să-și ocrotească micile habitudini și bucurii care-i
îngăduiau să mimeze normalitatea. Pentru tineri,
precum povestitorul, era mai ușor. Aveau intactă
întreaga disponibilitate de a se bucura trăind clipa,
aveau dansul, lectura, mai ales cea tăinuită, aveau
dragostea, chiar așa, ușor inflamabilă și pasageră,
cum e, în paginile de față, cea pentru o nouă colegă
de bancă „ce se numea Paula, avea ochi verzi, iubea
poezia lui Minulescu și mirosea bine...” Poate că
cele mai frumoase pagini ale acestei cărți sunt cele
în care memorialistul de azi evocă tocmai trăirile
vârstei de atunci. Și e de admirat capacitatea sa de
a-l implica emoțional și pe cititor. Ceea ce se
întâmplă mai ales în episoadele tensionate și cu
suspans, cum sunt cel al concursului de admitere la
Facultatea de Istoria Artelor și mai apoi cel pentru
bursa de studii la Roma. În acest din urmă
moment, intră memorabil în scenă și un personaj
sinistru, „tovarășul Costel”, cel cu ochi cenușii și
șosete verzi. Întâlnirile cu acesta în Cișmigiu sunt,
nu doar pentru cititorul străin, ci și pentru noi, un
scenariu relevant al metodelor de racolare ale
securității. În cazul de față, prin șantaj, miza fiind
bursa de studii la Roma. Tânărul Stoichiță își
asumă însă riscul și nu marșează, convins că a
pierdut șansa ieșirii, dar având apoi surpriza să
primească totuși pașaportul, ceea ce îi consolidează
convingerea intimă că există în viață întâmplări
stranii și salvatoare pe care, rememorându-le simte
nevoia să recunoască: „.. .atunci încep să cred... În
ce? În cine? Nu știu!” De fapt întreaga sa epocă de
formare și de configurare stă sub semnul unei
stranii și indefinisabile stări de aspirație înspre
altceva, așa cum marii călători simt încă din
copilărie irezistibila chemare a depărtărilor. E
conștient și intrigat de acest fenomen care i-a
marcat devenirea și încearcă să și-l explice: „Mă
străduiam să raționalizez ceea ce ghiceam a fi, atât
în visele mele nocturne, cât și în divagațiile mele
diurne, un amestec rudimentar de dorințe, angoa-
se, ambiții. Chemarea depărtărilor, neliniștea de-
părtărilor. Speranța unei plecări, teama de plecare.
Forța cunoașterii, slăbiciunea cunoașterii.”

La un moment dat, tot ca o caracteristică a

epocii, dl Vicor Ieronim Stoichiță recunoaște că nu
aveau mentori. Nu aveau, pentru că elitele fuseseră
decimate. Dar un tânăr inteligent le afla în câțiva
profesori reveniți cu conștiința intactă din bolgiile
comuniste, cum și, mai ales, în lecturile
fundamentale, modelatoare, care le suscitau
entuziasme: „.. .aceste cărți îmi aduceau un soi de
fericire greu de descris. O fericire mentală, dacă
pot spune astfel [.. .] Ce fericire să navighezi astfel
prin imagini, să plutești cu asemenea ușurință pe
oceanul cunoașterii!” E genul de entuziasm
provocator de elanuri creatoare: „Până atunci, mă
gândeam eu, toate acțiunile mele avuseseră drept
fundament plăcerea [.. .] Trebuia să întreprind, în
fine, ceva care să nu se întemeieze exclusiv pe o
stare de bine.” Dincolo de voluptatea lecturii pure
și simple, oricui accesibilă, indiferent de vârstă,
grație farmecului povestirii, Despărțirea de Bucu-
rești este și o exemplară carte de tip ad usum
Delphini, care ar trebui să fie recomandată, pro-
movată, discutată în toate școlile întru luminarea
loazelor fascinate de tablete și „smartfoane”. Cine
s-o facă? În Franța, cartea a fost premiată de
Academia Franceză. În România câți dintre profe-
sori vor fi auzit de ea?

* Victor Ieronim Stoichiță, Despărțirea de

București. O povestire. Traducere din franceză de
Mona Antohi. București, Humanitas [Memorii.
Jurnale], 2015.
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ANDREI ZANCA

se dedică lui miron kiropol

Și dacă te lași în cârdășie cu bezna
nu o schimbi, te schimbă ea pe tine.

vorbesc cu sfiala adâncă
a unui alpinist urcând

spre a-și înfrânge teama coborârii în abis
închizând ochii spre a deschide cale încrederii

o sfială ce transcende inima

ești ultima matrioșcă, îmi scrie o prietenă
îndepărtată, uitând că ochiul nu se poate
contempla pe sine, ne scapă, ne scapă mereu

ce ne este mai intim

albinele sunt mărturie vie.

eu m-am născut în luna-n care se pregăteau
de migrare păsările, când fructele căzute
răspândeau o mireasmă de miere.

începea școala și cuvântul mamă sune mereu
altfel în gura fiecăruia.

auzeam o voce fără de chip
care pe atunci părea a se desprinde
din foșnetele toamnei. să-mi fie frumusețea

ultimul regret pe patul morții?

Cei neinițiați, cei neștiutori
sunt mult mai aproape decât cei ce zac

în taina beznei

din care minți rătăcite țes
coșmarul în care suntem azvârlți

nu atât cine sunt.
cine am fost înainte
de a deveni cel ce mă țin a fi azi.

absența luminii înscrie suferința

și numămai întreb la ce-or fi bune toate acestea.
le înșir cu setea prin care un orb revine mereu
în fața oglinzii spre a se contempla.

în momentele cele mai fragile, cele mai delicate
decide întotdeauna fără să știm copilul din noi.

într-o noapte am visat că alunecam în zbor
întins peste dune, și-ndepărtare o stâncă
cu un singur cuvânt cioplit în ea.

știam că de-l voi desluși, voi știi totul, însă
m-am trezit gemând, convins că visul

nu se va mai repeta /cuvântul acela

ca o apă neîncepută

Ne-am așezat sub nucul din grădina
în înserarea de toamnă. în depărtare
lătratul stins de înfrunziri al unui câine.

„ ce conjurație mondială! „ zice „e doar prostia…

prostia asta groasă, global dospită-n profit …“

noaptea am ieșit în curte în liniștea sporită
de stele. avea dreptate: oare nu e totul
în mâna lui dumnezeu?

și mi-am amintit deodată de lătratul câinelui.
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cum orice spunere înfremătată de tandrețe
e metaformală, fiecare spunere ce poartă

amprenta iubirii

Băteau clopotele, deși era trecut de miezul
nopții - „bat spre a alunga norii de furtună“
mi-a spus bătrânul sprijinit de parapetul
podului lângă geamantanul lui ponosit.

„îmi pare rău, e plin hotelul în noaptea asta“
i-am zis, și a surâs făcând un gest egal

cu mâna dreaptă

peste pod treceau coloane de tineri învăluiți
în steaguri și-n voalări de semilună după
o victorie a naționalei lor împotriva irlandei.

mașinile claxonau, și mereu câte unul înălța
vorbe neînțelese angulând într-un răcnet
lugubru, la care coloana răspundea
de fiecare dată cu un urlet horcăit:
allahu akbar - și băteau clopotele

și dubele poliției rulau încet
prin sfredelul claxoanelor.
„nimic nu s-a schimbat, de secole“
a murmurat bătrânul luând-o agale

printre felinare

băteau clopotele și vântul se zbătea-n
umbrélele terasei ridicând trombe
de praf ce se risipeau departe

peste ape

Multe s-au mai întâmplat în viața mea
înainte de-a începe eu a grăi și a închega
spuneri, și pesemne au fost decisive.

eram cât șchioapa, și nu pot uita
nici acum vorbele tatei: „fă-te om
copile“, oftând și mângâindu-mă
pe cap, iar eu nu prea știam ce voia.

cât de grăitor e faptul că animalele nu-și distrug
teritoriul, meleagul natal, mi-am zis, și-am plecat
capul sub cerul bănuit acolo, între stele.

cândva pe drumul mai lung din față
se așternea gândul și închipuirea, azi
mai întins e cel rămas în urmă, deși

pe-atunci unii, imuni la înger
nu zăreau în oglinda lăuntrică
câtă vină din vina lor era în fiecare.

la cununia tăcerii cu liniștea
timpul nu este invitat - tot
ce mă mai așteaptă era de la început
înscris în mine /mă rarefiez pe măsura
apropierii - nu există două nesfărșiri.

Ce numim gol e-nfremătat de o iubire
străină celor ce vor să atingă iubind

unde fiecare clipă e o stare de urgență
și cel mai neînsemnat gând se reîntoarce

asupra mea

suntem ceea ce emitem, unde nu atât
prin cele făptuite - prin truda limpezirii

mă va întâmpina moartea.

și dacă încerc să las în urmă orizontul
amintirii, el se ivește din nou în față

inepuizabil ca privirea mea stereoscopică
asupra pădurii, unde morții îmi reamintesc

eșecurile, cum doar împlinit își poate începe
un poem, cura de dezintoxicare a cuvintelor

între geamătul unuia
și nepăsarea lumii, într-adevăr
maestre Twain, binecuvântat e cel ce știe
de ce s-a născut, și seara e atât de blândă încât

totul e încă posibil
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de toamnă între arborii-n care mai atârnau
ca niște vorbe două-trei mere neculese
clătinându-și umbra în vinul paharelor
prin mireasma strugurilor și bâzâitul
albinelor fisurând oglinda apei, când a șoptit
zi după zi, doar zi după zi, altminterim-aș prăbuși
din nou - și numai unul a înțeles ce voia el
să spună, deși am simți deodată cu toții
că bucuria e tot atât de adâncă ca durerea

cea mai stinsă

Ascult cum ascultă arborii ploaia, undeva
voci faraonice țesându-ne pânza
cu semi-preparate, tablete
și fire din timpul
nostru furat

țesând-o încet, cu mare răbdare, uitând
că dumnezeu e mult mai răbdător, uitând
că un singur strop de apă inundat de lumină
poate schimba marea întreagă

și-afară plouă ușor peste ultimele frunze
și-un chip uitat unduie în beznă
nestânjenit de ramuri.

tăcerea dintre două bătăi
de inimă nu se poate mărturisi:

grăiesc prin ricoșeu, altminteri, cu neputință
unde ritmul fiecăruia e unic / timpul

și moartea fiecăruia unică / tăcerea
dintre două bătăi de inimă

prefigurând o mărturisire
răsfrântă-n surâsul tău:

cu ce ne identificăm pare să fie totul.

și-am închis ochii ascultând cum ascultă arborii
ploaia cu o răbdare pe potriva copilului
însoțind o revărsare de august
peste înfrunziri

simțeam doar cu o anume teamă că ceva
nu era bine, nu era în ordine.

pe atunci însă se negau multe spre a putea
merge mai departe, deși una era țara și cu totul
alta, guvernul, si-adânc abisul în care-l uităm
pe copilul din noi, însă vorbele lui m-au însoțit
fantomatic, mereu

și merg ascultând susurul de întâmpinare
al pietrelor, zidurilor roase, lângă care mulți
au băut crezând că scapă de umbra iubirii.

atât de fragili, și atât de subțire granița dintremers
și prăbușire, de-i cu neputință să nu simți că ești
ocrotit, deși cele decisive nu sunt niciodată
plănuite cum nu întâmpinăm durerea
spre a o mistui, ne comportăm
deseori constructiv cu ea.
și e ca și atunci când ierți, amintirea
rămâne, însă nu mai e destructivă

curați ca porumbeii, într-adevăr
însă mie-mi pare că aud și azi vorbele
vigilentului Pavel: „când vă vor spune
pace, pace, atunci va veni sfârșitul”

Tot ce imploră o exprimare este sortit
morții, însă pe atunci nu bănuiam, definit
de cuvânt, și de primele vorbe pe care orice
copil le întâmpină cu trupul întreg, cu fiecare
celulă, modelându-și apartenența
(nu o ștampilă ori ghesul de etichetare
al unei lumi în alertă), și simt cum mă asculți
în tăcerea asta-n care un foșnet mai unduie
în beznă cummereu înspre finele lui septembrie
mă învăluie deodată vântul traversând blând
noaptea și nucul își înscrie o altă toamnă-n rostiri
însă nu nimicurile pe care le vorbeam - masa
de piatră care ne aduna în jurul ei, și eram
împreună sub soarele târziu, și nimeni
nimeni nu s-ar fi dat dus câta vreme
ne unduia lumina efemeră a miezului
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în tăcerea asta-n care un foșnetmai unduie
în beznă cummereu înspre finele lui septembrie
mă învăluie deodată vântul traversând blând
noaptea și nucul își înscrie o altă toamnă-n rostiri
însă nu nimicurile pe care le vorbeam - masa
de piatră care ne aduna în jurul ei, și eram
împreună sub soarele târziu, și nimeni
nimeni nu s-ar fi dat dus câtă vreme
ne unduia lumina efemeră amiezului
de toamnă între arborii-n care mai atârnau
ca niște vorbe două-trei mere neculese
clătinându-și umbra în vinul paharelor
prin mireasma strugurilor și bâzâitul
albinelor fisurând oglinda apei, când a șoptit
zi după zi, doar zi după zi, altminteri m-aș prăbuși
din nou - și numai unul a înțeles ce voia el
să spună, deși am simți deodată cu toții
că bucuria e tot atât de adâncă ca durerea

ceamai stinsă

Același decor
însă ei de nerecunoscut, iar eu vlăguit
și mai sărac cu o moarte după ce te-ai dus

sfârșit de toamnă într-o lăsare de ceață
sub arcuirea podului ca o îndoială
lamersul pe apă, la mersul prin lan

când într-un azil orice pacient e un inadaptat
cerșind readaptarea la sminteala normală

într-o lume-n care omul e anacronic iar
demonul poartă numele de profit
mă predau

șoaptei sacre, buzelormurmurând peste iesle.
începutul n-a avutmartor.

zăresc un vagabond întinzândmâna
și alegându-se cu un răspuns gâfâit: n-am timp

și mă cutremur la gândul că într-o bună zi
de se va putea prelungi viața, teama
de moarte ar spori tot pe atât
de-ar fi invitați în lumină
mulți ar cere un răgaz

însă suntem noi vreodată gata?

să-ți porți crucea: să te confrunți
cu propria vină și teamă sădite de noi
în noi, pare cu neputință, deși în zori

ne întâmpinămereu un sol al grației, lumea
trecând prin lume, cu toții creștini
duminecă dimineața

Tot ce imploră o exprimare este sortit
morții, însă pe atunci nu bănuiam, definit
de cuvânt, și de primele vorbe pe care orice
copil le întâmpină cu trupul întreg, cu fiecare
celulă, modelându-și apartenența
(nu o ștampilă ori ghesul de etichetare
al unei lumi în alertă), și simt cummă asculți
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de ochiul-boului, dacă a fost ochiul-boului,
înmăsura în care e posibil, desigur,
dar dacă nu, semulţumeşte cu ce găseşte,
darmerită în orice caz
să fim atenţi la aceste stranii întâmplări,
dacă avem, bineînţeles, plăcerea de a ne lăsa
uimiţi de logica bizară a naturii,
pentru că altminteri totul n-are nici un sens,
chiar aşa, care ar putea fi?

Mesteacăn în parcare

Cu ciorapi albi, croşetaţi,
curva cu păr verde stă
în parcarea goală de lamarginea drumului,
frunzişul rar al unuimesteacăn în soare,
întotdeaunami-a plăcut sămângâi
scoarţamestecenilor ce se cojeşte ca o hârtie,
să-mi alunece palmele în sus şi-n jos
pe formele fibroase, rotunde,
s-a blocat coloana demaşini în faţa noastră,
demultă vreme înaintăm la pas,
am timp s-o măsor din creştet până-n tălpi
în timp ce-mi arată vârful lucios al limbii
aproape cu un fel de nobleţe,
de parcă ar fi un cioc roşu printre frunze,
apoi îşi aranjează lejeră cumâna stângă
chiloţii pe fund,
pentru că-n dreapta ţine o ţigară,
trage un fum vârtos
şi-l suflă cu satisfacţie în faţă,
poate tocmai face o pauză,
poate e tocmai vremea prânzului,
dintre tufele rupte,
sau aş putea spune, după Berzsenyi,
miriştite, apare brusc o altă curvă,
mai puţin colorată decât cea cu părul verde,
discută, ba chiar şi râd de ceva,
dumnezeule, astea încă sunt în stare să râdă,
nu suntem atât de aproape încât
să nu le cred atrăgătoare pentru o clipă,
mestecănuţa aruncă ţigara,
se iau demână şi se învârtesc

MARKÓ BELÁ

Crater

Cunoscutulmeu, ornitologul îmi povesteşte
că şi cucul, în definitiv,
e o pasăre fidelă în felului ei,
e adevărat însă că-şi lasă oul greu, misterios
în cuiburile altor păsări,
măcăleandrul, lăcarul, pitulicea,
ba chiar şi fărâmade ochiul-boului
clocesc nebănuitoare bomba cu ceas
şi când iese din ou puiul de cuc
îl hrănesc neobosite
cu insecte, cu larve, cu una-alta
pe rapid dezvoltatul ucigaş al propriilor pui,
care îi aruncă afară pe rând pe ceilalţi,
pentru că se spune că devine atât demare
că la sfârşit ochiul-boului
se aşază pe gâtul puiului de cuc
cu ciocul nerăbdător căscat
ca să arunce prada în craterul trandafiriu,
însă ar trebui să dea serios de gândit
că şi cuca astfel crescută,
când va face ea însăşi ouă,
îşi va depune întotdeauna ouăle, rând pe rând,
dacă poate, în cuibul unei păsări precum cea
care a crescut-o pe ea la vremea respectivă,
demăcăleandru, dacă a fostmăcăleandru,
de lăcar, dacă a fost lăcar,
de pitulice, dacă a fost pitulice,
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de câteva ori de parcă ar dansa,
ca la JózsefAttila fetele de optani,
care se află departe ca voioasele stele,
nici una din astea nu vamai fimamă,
nu va fi nicimăcar soţie,
astea nu-s decât curve ieftine,
n-am avut de-a face cu curvele ieftine,
iar acum e cu totul tardiv,
pentru că sunt şi îndrăgostit
şi pe deasupra şi îmbătrânesc totmai tare,
dar şi dacă n-aş fi îndrăgostit
şi aş fi foarte-foarte tânăr,
şi-atunci aş ocoli de departe curvele,
aş mângâia celmult şoldul alb
almestecenilor în timpul plimbării,
abia-abia atingându-l, cumâna uşoară,
dacă ne-am afla într-un loc potrivit,
cine ştie despre ce vorbesc,
eventual despre trucurile meseriei,
dacă e oral şi altele de felul acesta,
mi-e şi ruşine să le înşir,
şi despre scumpirile la toate,
dar lamunca asta
nu s-a schimbat tariful,
adevărul e că acum îmi dau cu presupusul,
nu ştiu ce ar putea să-şi spună două curve,
n-am idee care-i deosebirea
între celulele nervoase aleMariei Curie,
de pildă, şi ale unei curve de pemarginea drumului,
probabil absolut nici una,
trebuie să aştepţi la fel să apară
pe placa acoperită cu nitrat de argint
sau pe ceva asemănător razele roentgen,
trebuie să urmăreşti înmod identic din exterior
cumcorpul tău semişcă împreunăcucorpul clientului
şi până lamoarte trebuie să rămâi de opt ani
la adăpostul sigur
al părului verde şi al ciorapilor albi.

Sondaj de opinie

Nu mi-ar plăcea
dacă vecinii ar fi ţigani,

pentru că fură roşiile din grădină,
fac ronduri în fiecare noapte
şi mănâncă, se pare, şi găina moartă,
nu mi-ar plăcea
dacă vecinii ar fi români,
pentru că nu-şi ţin niciodată cuvântul,
au miros de brânză şi caş
şi ne trag pământul de sub picioare
mai înainte de a ne da seama,
nu mi-ar plăcea
dacă vecinii ar fi evrei,
pentru că l-au omorât pe Isus,
şi dacă nu ei l-au ucis, cine ştie ce-au făcut,
şi de-altfel e un lucru scârbos
că întotdeauna mănâncă
numai hrană deosebit de curată,
la treaba asta îi spun cuşer,
nu mi-ar plăcea
dacă vecinii ar fi germani,
pentru că nu ţin cont de nimeni
când se îmbată, odată,
de pildă, la camping, n-am putut
dormi până dimineaţă din pricina lor,
nu mi-ar plăcea
dacă vecinii ar fi musulmani,
pentru că la ăştia nu-i un păcat
să decapiteze sau să arunce în aer creştinii,
iar femeile lor
îşi acoperă complet faţa,
nu se poate vedea ce învârt în cap,
nu mi-ar plăcea
dacă vecinii noştri am fi noi,
pentru că seara ne uităm la televizor
cu fereastra deschisă,
mai mult, într-una din zile n-am observat
că fereastra e deschisă
şi am făcut şi altceva,
nemaivorbind de faptul că avem un câine
care latră toată noaptea dacă-l apucă dorul de

ducă,
da, ăsta e răspunsul meu,
nu mi-ar plăcea nicidecum.

versiunea românească: Kocsis Francisko
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Virgil Ierunca, Ştefan Baciu, Horia Stamatu, Vasile Pos-
teucă, Virgil Gheorghiu şi Constantin Amăriuţei, A.
Ciorănescu, G. Uscătescu, Ioan Cuşa, LeonidMămăligă-
Arcade, Negoiţescu, Matei Călinescu, Sorin Alexan-
drescu, Virgil Nemoianu… Şi-au luat ţara-n cap
Alexandru Lungu, Victor Frunză, Oana Orlea, Ben
Corlaciu, Ion Caraion, D. Ţepeneag, Virgil Tănase,
Ilie Constantin, Nicolas Catanoy, Miron Kiropol,
Bujor Nedelcovici, Dorin Tudoran, Dan Culcer,
Marin Tarangul, Dinu Flămând, Gabriela Melines-
cu, Adina Kenereş şi Petru Romoşan, Mihai
Ursachi, Mircea Iorgulescu şi atâţia alţii. Pictorul
Ştefan Arteni nu-i acasă la New York. Se vede încă,
din Jackson Heights, în centrul ţării lui; patria e o
apartenenţă la o istorie şi la o limbă a ta, chit că te
trece cu vederea ori te ignoră de-a dreptul, dând
bani grei să promoveze genialoizi. Citiţi: nulităţi
culturale.

Puţini au conjugat verbul dissidere (a se de-
părta de la calea comună) ca N. Breban, în riposta
unică la cumplita strângere a şurubului din ’71 ,
prin Tezele din iulie. A fost iluzia, plătită scump de
prozator, că acei comisari ideologici, în minte, ini-
mă şi bibliografie cu „programele”, s-ar fi lăsat con-
vinşi că literatura nu poate fi ghidonată realist-so-
cialist. Adeziunile formale, devenite strict obliga-
torii („Nu eşti destul de entuziastă la teze, to’ar’şa,
am tot auzit pe vremea când lucram la «Cronica»;
ia exemplu de la Vasile Constantinescu”) i-au gonit
în Vest pe temerarii sufocaţi de activişti, de secu-
rişti, de soldăţei-utecişti. Soluţia era, atunci, ca şi
acum, solidarizarea. N-a fost să fie, s-a ales Odyseea
exilului. Vă amintiţi? Întors în Ithaca (pentru că
era lumea lui, construită de mâinile lui, or nimic
nu-i mai frumos decât Ithaca-acasă), Odysseu nu
este recunoscut nici de Penelopa, obosită să-l tot
aştepte ţesând şi deşirând ce-a ţesut, nici de fiul
prea tânăr ca s-o apere. Nu-l recunoaşte decât
Eumaeus. Porcarul umil, sărac îl hrăneşte cu
pâinea lui, cu brânza lui, îi dă să bea din vinul lui.
Aşadar, omul simplu, curat îl recunoaşte. Şi câine-
le. Odysseu nu poate să intre în casa plină de
pretendenţi, gata să-i ia locul pe tron şi-n patul
Penelopei. Joacă rolul unui bătrân cerşetor cocâr-
jat, îi spune Penelopei, care nu-şi mai recunoaşte
bărbatul, jumătatea, că Odysseu al ei va veni s-o

MAGDA URSACHE

Scriitor în exil

„Demic, eu visat-am mereu,
ca pe-un aprins căpătâi:
să fiu împotriva oricui,

să fiu pân’ la capăt, al lui
al neamuluimeu,

al neamuluimeu!...”

AronCotruş

Am văzut totdeauna egal de tragic exilul interior şi
cel exterior. Mă gândesc acum la doi mari exilaţi, şi pe
plan interior, şi pe plan exterior: la Vintilă Horia, iarăşi
ştampilat nedrept ca nazist, fascist, antisemit şi la Paul
Goma, „exilat chiar şi din exil”.

Fanii dictatorului vorbesc de „destinderea” instau-
rată de scorniceştean, despre „dezgheţul” (cu întreruperi
de lumină). În fapt, nu preamai avea pe cine închide du-
pă ce ţara întreagă devenise Celularul mare al Gherlei.
Închisoarea se întinsese cât o Românie lipsită de liberta-
te, aşa cum scrie Petru Ursache în Istorie, genocid, etno-
cid (Editura, Conta, 2010). Nesfârşitelor pagube de vieţi
distruse în puşcării li s-au alăturat nesfârşitele pagube de
cărţi arestate, ale celor care au ales calea grea a exilului.
Presaţi să plece din lagăr sau alegând de bună voie să se
expatrieze, desţăraţi de comunişti au fost Pamfil Şeicaru,
Aron Cotruş şi Al. Busuioceanu, Monica Lovinescu şi
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laptele de mall, dacă Preda e un corupt, nu şi Petru
Dumitriu, Sorescu un oportunist, nu şi Titus
Popovici? Pentru Nichita Stănescu, CTP a propus
ardere de tot. Şi aici aş folosi replica poetului, à
propos de blasfemiatorii lui Eminescu: „Îl doare-n
cenuşă pe Eminescu”, dar şi pe Nichita Stănescu
însuşi de ziarist.

În acest „haos organizat” de iacobinii recenţi
ai istoriei literare, reacţia Aurei Christi vine
prompt şi ferm. Aura e reacţionară, observă
Theodor Codreanu în cuvântul de însoţire a cărţii
Acasă – în exil; reacţionară în sensul dat de
Eminescu, sens la care m-am gândit şi eu.
Radicală în opinie, constată compromiterea
valorilor reale, din ură de clasă intelectuală. Ne
batem joc de zestrea noastră culturală, lipind de ea
cuvântul zero. Mergem pe linia n-avem. Un
exemplu? Mihai Zamfir scrie că n-avem decât doi
dramaturgi, Alecsandri şi Caragiale, şi ăia greci,
iar „al treilea nu s-a născut”. Aşadar, nenăscuţii
sunt Blaga, Eugen Ionescu, G.M. Zamfirescu, So-
rescu, Mazilu, Băieşu, Eftimiu, Sebastian, Muşa-
tescu, Horia Lovinescu, Matei Vişniec…
Despre poeţii basarabeni declarăm net că nu-s
poeţi, în loc să se scrie o istorie a literaturii
române care să-i includă, s-a cerut ca manualul de
istorie să fie elaborat în comun cu R. Moldova, dar
nu s-a făcut nimic. Mai mult încă, se mai scoate o
oră de română de la clasa a V-a, ca să nu se mai
ştie a vorbi corect. La urma urmelor, n-a spus
reprezentantul vremelnic al culturii (prin ICR) că
„româna este o limbă în care trebuie să încetăm să
mai vorbim sau… să o folosim numai pentru
înjurături”? Şi H.-R. Patapievici a afirmat-o în
câteva ediţii ale volumului Politice. Replica lui N.
Breban a venit de la Paris, în 1 februarie 2014:
„[…] limba noastră, cea pe care se sprijină memo-
ria strămoşilor, dar şi primele sunete ale eternei
noastre copilării, limba română va fi scutul şi
semnul biruinţei. Şi nu alta!”.

Numai că un feed-back al unui alt vremelnic şef
de Institut (academic), „A. Philippide” s-a auzit
mai tare: cum că limba română o să dispară. Asta
se întâmplă când li se dă cuvântul – prioritar –
celor care au ce au cu apartenenţa naţională, cu
conştiinţa etnică; în nerecunoaşterea faptului că

apere. Şi vine. Chiar dacă un pretendent spune:
„Nici un om viu nu poate încorda arcul”; cel
deghizat în Bătrân îi răspunde: „Dar un mort
poate?”. Ce bine se potriveşte Diasporei metafora
sugerată de Ştefan Arteni. Nerecunoscută nici
postdecembrist, găsind uşa casei închisă. Expa-
triaţilor li s-a furat destinul, viaţa, lumea, istoria,
cultura, limba, dar uşa casei, unde se află toate
răspunsurile, rămâne zăvorâtă. A sunat patetic?
Este.

Vintilă Horia nota în Antologia poeţilor români
din exil, Buenos Aires, 1950: „Toţi împinşi către
Apus de vânturi diferite mai devreme sau mai
târziu înspăimântaţi de urgie, poartă într-un
buzunar ascuns acel ban de aur pe care stă gravat,
pe o parte dorul întoarcerii şi pe cealaltă, încrede-
rea în întoarcere”.

Şi uite că marii exilaţi din cultura românească,
„uriaşi de litere”, cum îi numeşte Aura Christi (şi
asta sunt Eliade, Cioran, Vintilă Horia) sunt puşi
din nou în situaţia tragică: contestaţi după”legea
ambiguă”, 217, cum tot Aura Christi o numeşte.
Ea însăşi aflată Acasă – în exil (volum editat de
Ideea Europeană, 2016), constată cu amărăciune
noua fisură a literaturii române, a doua după cea
din ’44 (ajunsă la apogeu în ’48). Faptul că „tabla
de valori acceptate” (formulare H.-R. Patapievici) e
un alt Index librorum prohibitorum.
I-am mulţumit lui Adrian Dinu Rachieru pentru
sintagma „canibalismul ideologic”. Îi mulţumesc
încă o dată: oportunismul corect politic e un astfel
de canibalism.

Dacă nu ne-am săturat de starea de dezabu-
zare, de apatie, de acedie, de atonie (tautologic
spus, dar las aşa), atunci literatura română va ajun-
ge „pământul descompunerii”, cum îl numea
Argetoianu, mort în puşcărie politică. Să fie actuală
avertizarea lui N. Iorga, din 1936, O civilizaţie de
zădărnicie şi risipă, de vreme ce ne permitem să-l
declarăm pe Arghezi „mare prostituată”, dar pe
Miron Radu Paraschivescu un cobai nevinovat?
Dacă Nae Ionescu reprezintă, după M.D. Gheor-
ghiu, „încoronarea răului istoric absolut”, dacă
menţinem instituţia Gherea, cu statuie cu tot, în
detrimentul instituţiei Maiorescu, dacă Blaga pare
banal şi uscat ca un os, Voiculescu – searbăd ca
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et de lettres. Iar preotul se ruga pentru patria
îndepărtată: „Seigneur, aie pitié des Roumains et
de la Roumanie!”.

Voi reveni la felul Aurei Christi de-a lupta
(stilul polemicelor ei este inconfundabil) şi de a se
ruga pentru limba şi literatura română, pentru
”elita creatoare” a ţării.

paideuma (Leo Frobenius) produce cultura specifi-
că unui popor. Adevărul adevărat şi arhicunoscut
e că fenomenul spiritual universal e bogat ori sărac
pe măsura specificului naţional. Mie îmi place să
cred că la început de scriere n-a fost Sumerul, ci
Tărtăria de Someş. Şi nu-l nesocotesc pe umanis-
tul italian Antonio Bonfini, secretar al regelui
Matias Corvinul, care scria, pe la 1480-90: „Limba
românilor n-a putut fi extirpată, deşi sunt aşezaţi
în mijlocul atâtor neamuri de barbari şi aşa se
luptă să nu o părăsească în ruptul capului, încât nu
s-ar lupta pentru o viaţă decât pentru o limbă”.
Născută în Republica Sovietică Moldovenească (de
precizat: basarabenii au fost primii care au declarat
31 august zi închinată limbii române; noi, regăţe-
nii, doar i-am urmat; cât despre o vremelnică mi-
nistresă a Culturii, Biro, parcă, zisă „bipeda”, voia
să treacă limba română drept limbă străină.

Aura Christi a ales să vină la Bucureşti, imediat
după 1990. Şi-a asumat riscul ca discursul său
pentru limba şi literatura română să genereze
respingeri dure, neargumentate, dar s-a mobilizat
energic în lupta pentru apărarea legitimă a culturii
vii. A luat lucrurile în tragic, cum şi sunt. Şi eu iau
parte la proiectele şi programele desfăşurate de
„tribul Conte”, cum îi place Aurei să ne spună,
începând cu Apelul pentru salvarea culturii vii, din
2006.

Miza scriitoarei este: „unghiul mizerabilist şi
adesea calomniator din care e tratată, nu rareori,
ţara noastră, ar fi încet, treptat, modificat” (Acasă
– în exil, p. 90). Spus cu un vers de Mihai Ursachi,
încordat e arcul. Gata să tragă săgeata. Aura Christi
reuşeşte, ca-n Odyssea, să-l încordeze şi să
ţintească. Numai că Ithaca a fost curăţată de rău,
nu şi România de detractorii marilor valori,
cântând pe struna corect-politică. Iată de ce se
simte depeizată: „Da, m-am trezit acasă în exil. În
viaţa românească există găşti care se sfâşie între
ele” (lucr.cit. p. 95). Sunt oameni-Fiare şi „oameni
în fiare”, cum decupează Mircea Platon din Marin
Sorescu, Viziunea viziunii, Albatros ’92, carte
interzisă.

„Exilul e greu de dus pentru cel care-şi iubeşte
patria”, spunea autorul romanului, Le vingt-
cinquième heure, Virgil Gheorghiu, homme de foi



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE5500

lasă drojdii şi file învineţite
intrate în descompunere
„Patimile şi strălucirea preafericitului Eugnostos“,
chiolhan pentru muşte.

barba lui evreiască s-a umplut de insecte
cheratinoase
ce sar ager pe filă alcătuind florilegii,
versete, reţete de sosuri
un text versatil din care fiecare alege ce-i place

mai aruncă surcele pe foc, cu furoare scolastică
trupuri zdrahone trosnesc, cad în genunchi
bat mătănii cu fruntea-n jăratic
şi se năruie-apoi
unul peste altul, în cruce

(„carnea friptă duhneşte aidoma
în tingiri sau pe rug
în cuptoarele-aprinse de Inchiziţia Sfântă
sau pe plita din cuhnie. de dobitoc sau de om

prăjeala
dezleagă la fel nepioasele patimi, ascute caninii“)

a prins cuviosul grăsime subţire, de gâscă,
tot cetind în abisuri
amestecându-le cu o lingură mare de lemn
gustând din fiertură

(„chiar şi ascetul îşi îngăduie uneori o chermesă,
o petrecere cu muieri şi vinaţuri,
un păcat capital
care-i desnoadă al rasei ciliciu

o cunoaştere violentă“).

s-au sucit măruntaiele-n el, i s-a înmuiat bărbăţia
tot asudând în ocna de sare a nopţii
murus strictus
copiind la psaltiri şi comédii care se urcă la cap
cercetând cloaca maxima
a neantului plin de făpturi neînchegate şi foetuşi.

tot preacurvind cu sulemenitele cărţi
în mătăsuri negre mulate

GABRIELA CREȚAN

PATIMILE ŞI STRĂLUCIREA
PREAFERICITULUI EUGNOSTOS

Două sfere de chihlimbar construiesc raza
înfiptă până-n prăsele. în piept.
luna şiroieşte
abia scoasă din cazanul calpuzanilor

lună spânzurând de frânghie, clopot al dracilor!

între ciocan şi nicovală, între paradis şi infern
mimul domniilor voastre
îngreunat de mâncări şi de lanţuri
în peştera incendiată, în bibliotecă
laolaltă cu fiarele
din bestiarii
cu ele-mpărţind bucătura,
tace. e mut şi nu-i mai trece.

pe masă relicve şi oase de pui
ustensile ascuţite de scris sau pentru ochii

iscoadelor
pândind în penumbră:
tartaroţi şi arhangheli într-un grup statuar
bărbi şi dinţi

şi-o carte spintecată ce-şi varsă maţele
pe podea
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în care să intre ca într-o smoală în clocote
ca într-o fericitoare gheenă
zidită. de jur împrejur zugrăvită cu aur...

l-am văzut în groapa pustiei, în bolniţă
murus strictus. drept
ca o cruce înălţată împotriva amurgului
fastuos
care încinge deodată cuptoarele Inchiziţiei Sfinte

citea. lins de flăcări iubeţe şi fiare
îndestulat
sub mângâieri peste fire aprinse...

HIMENEU

Îl văd înaintând prin furia nopţii
picioarele-i sunt încă topite în magmă
nu are

roşu, mut, neprieten

preaiubitul!

îmi suflă în gură cuvântul. şi taliamea se îngroaşă.

(ţin în braţe un soare enorm
madonă cu prunc gângurind
iuventutea lui tristă, hebetudineamea luminoasă).

în taina talamului cu sfială i-am scos obrăzarul
cum scoţi fecioarei veşmântul.
era frumos ca diavolul
când primeşte lumina din spate, de la Dumnezeu.

doborâte în pat sub icoane
strânse-ntre coapsele-i tari de vier
prihănite
sub mângâieri peste fire aprinse

metrese pentru o noapte

zvârlite în pulberi după ce au fost silnicite
şi stoarse de sucuri,
de vipia vieţii
se împut peste tot leşuri umflate, cu pântecul flasc
fără rod
peste care coboară în cercuri hoitarii.. .

histrionul domniilor voastre e mut
şi nu-i va mai trece
printre zăbrelele textului i-am văzut
faţa roşie, crudă
de parcă şi-ar fi tras peste cap pielea obrazului

de împrumut, lepădată în silă pe-un scaun:
o pânză pictată. cu ochi în-
condeiaţi
prelungiţi în faldurile care atârnă
cu gura uşor dilatată. ca un sex după naştere,
după vorbire

miluieşte-l cum poţi. dă-i un banmuzicantului
să-şi cumpere farduri,
o piele de oaie, saboţi,
o pilă nouă pentru caninii iţiţi printre buze
şi pentru opaiţ un crâmpei alb de flacără
cât un sex răzvrătit
de amoraş grăsuliu, bătăios
care-ţi sporeşte faima casei şi neamul
şi-ţi lasă grele femeile, fiicele, iepele

cât un deget ridicat înspre cer. spre luare aminte
şi cumpătare...

dă-i un banmuzicantului să-şi ia prafuri de purici
şi ceară pentru epilat
şi-o carte neagră bogată în nuri
să-i încălzească aşternutul
să-i înfierbânte oscioare şimăduvi învechite, acrite,
o arăpoaică-ntre târfe
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Dacă nu mi-aş fi dorit atât de mult un om ca tine.De
tăria ta. De înălţimea ta spirituală. Mai cred şi că nu te-
aş fi întâlnit, dacă nu te-aş fi meritat. „Îţi aminteşti că
ţi-am povestit de un vis de-al meu cu o doamnă
corpolentă, care mă aştepta la lift? Am intrat împreună,
ea a tastat un cod, liftul a prins o viteză năucitoare şi
am ajuns, pe nişte scări rulante, într-un elicopter vechi,
în care mă aşteptai de mult. Pilotul mi-a transmis un
mesaj: <<Aparatul de zbor e de pe vremea lui L.!>>”.
„Spune şi tu dacă e ceva întâmplător!” „M-am trezit cu
impresia că terasa ce ai făcut-o pentru noi e... un aparat
de zbor”. „Chiar aşa arată terasa noastră: ca un OZN”.
„Dar acest vis era de dinainte de a te apuca tu de lucru.
E formidabilă senzaţia de adeverire”. „Bine spus:
adeverire! Am clădit pe mari tensiuni sufleteşti. Toate
au venit, şi s-au rânduit, la timpul potrivit. Când
trăieşti un eveniment, nu observi logica ansamblului.
Abia apoi o conştientizezi”.

Avem un loc al nostru. În sfârşit, ceva pregătit
anume pentru noi. O terasă, ca un pridvor, ca un
cerdac de odinioară. Ca o platformă, ca o pistă de
decolare pentru mai târziu. Cu o privelişte pe gustul
nostru. Deasupra de lume, spre coroane nesfârşite de
arbori şi turle de biserici, visăm cu ochii larg deschişi.
„Tu ai visat dansul nostru, eu, zborul. Mi-ai spus că, în
acel vis, în care m-ai luat la dans pe câmp, era şi ea”.
„Era acolo. Ne urmărea atentă, preocupată...” „Eu am
auzit, clar, o voce masculină, care ne informa că
zburăm cu un aparat de pe vremea lui L.” „Acestea par
a fi mesaje... Metafizicul e prezent discret, dar decisiv,
în relaţia noastră. Suntem, amândoi, la răscruce”.
„Moarte, divorţ, accident, evacuare, mutări, denun-
ţuri...” „Niciodată nu am perceput complicaţiile ca pe o
povară. Chiar dacă unele alunecări erau cât pe ce să ne
despartă”. „Ori de câte ori dădeam cu bâta-n baltă, te
comportai ca un dascăl de modă veche, care scotea
creionul roşu. Nu la cald, ci după ce trecea mult timp,
iar eu abia de-mi mai aduceam aminte ce am spus sau
am făcut nefiresc”. „Cum s-ar putea comenta altfel?”
„Imediat”. „Nu întotdeauna se putea imediat”. „Şi-
atunci... te consumai cu amărăciuni înăbuşite, în timp
ce eu habar nu aveam că ţi-am greşit cu ceva”. „Unele
greşeli par să arate nu o abatere de moment, ci o
dispoziţie permanentă la tine, care răbufneşte uneori.
Ele ţin de o trăsătură constantă a personalităţii…

MIRELA-IOANA BORCHIN

Hasta la muerte

(Fragment din romanul Somnul, în lucru)

M-am trezit cu gândul la ziua de ieri. Ca nu cum-
va să o uit. Ca nu cumva să rămână ceva din ea nescris.
A fost o altă zi-prag. „Ai observat că noi ne iubim din
ce în ce mai mult?” Asta mi-am dorit. Am experi-
mentat aşa o iubire doar în familia mea dintâi, cu
bunicii. Fără nicio încruntare, fără nicio îndoială.
(Fratele meu mi-a spus că ar da zece ani din viaţă,
numai să mai trăiască o zi din vremea aceea). Contez
pe tine pentru o asemenea iubire. Prin ţinută, prin
înţelepciune, prin multe altele, îmi aminteşti de
Bunicu. De ultimul Pater familias. De când l-am pier-
dut, familia mea s-a împrăştiat. N-a mai fost axul în
jurul căruia să se adune. Prin valoare, prin tenacitate,
prin multe altele, îmi aminteşti de L. De polul dintâi al
familiei mele. De cel pe care l-am iubit, fără să-l fi
cunoscut, fiindcă i-am simţit mereu mâna pe creştet.
Am visat întotdeauna la un bărbat pe care să-l admir
enorm şi pe care să mă sprijin atunci când simt că mă
clatin... Când te-am întâlnit, eram amândoi într-o
situaţie fără ieşire. Chiar nici n-ar fi fost vreo ieşire,
dacă am fi pus laolaltă durerile noastre. Tu, însă, vedeai
mai departe. Şi înapoi, şi înainte. Ai înţeles de ce ţi-am
apărut în cale. Poate că eu nu te-aş fi recunoscut
niciodată, dacă nu te-aş fi visat mai întâi.
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De exemplu, chiar incidentul de sâmbătă. Am zis că tu
pari a nu avea noţiunea intimităţii. A incomuni-
cabilităţii acestei intimităţi. Ai asistat la un moment de
mare intimitate a creaţiei. Aşa ceva nu se spune apoi, la
cafenea, în gura mare, cu toate detaliile adiacente!” „Le
spuneam copiilor mei!...” „Şi dacă ai fi spus unui copac,
unui tufiş în deşert, m-ar fi nedumerit”. „Eram atât de
fericită, de convinsă că întâlnirea aceea cu copiii a ieşit
minunat, pentru ca seara, înainte de culcare, să aflu că
te-am supărat. Nici dacă mi-ai fi tras cu liniarul peste
ochi nu m-ar fi durut mai tare…” „Nu eu, ci tu ai
stricat bucuria zilei. Nu-ţi reproşez nimic. Dar e
imposibil să tac. Un asemenea fapt e incomunicabil.
Or, tu crezi că totul trebuie spus celorlalţi. Cum să
accept aşa ceva? Niciodată, absolut niciodată, aceste
supărări, aceste gafe, nu au plecat de la mine. Spune: de
ce, la urma urmei, eu să trec mereu cu vederea bâte în
baltă, în timp ce nu provoc niciuna?” „Nu provoci,
fiindcă ai mai multă experienţă. Eşti şi introvertit, pe
deasupra”. „Nu ai spirit autocritic. Nu doar de expe-
rienţă e vorba. La cafenea, ţi-am făcut semn să te
opreşti din povestit, că spulberi tot misterul textului.
Dar, dacă ţi se pare că, din pricina mea, nu a ta, a fost
ratată seara, putem renunţa la aceste întâlniri”. „Nu
vreau să renunţăm. Îmi voi păstra emoţiile pentru
mine, cum mi-ai sugerat, cu o răutate de lamă de cuţit.
Fii sigur că greşeala asta nu o voi repeta. Dar se poate
ivi alta. Mereu voi trăi cu spectrul iminentei greşeli
demolatoare, al clipei imprevizile, care mă poate
costa… totul!” „Şi acum îmi dau seama că tu nu
înţelegi, nu poţi să înţelegi, la ce mă refer. Nu e vorba
să-ţi înfrânezi emoţiile. Nu pot pricepe de ce trebuie să
etalezi public, cu un fel de inconştienţă, intimităţile”.
„În ochii mei nu era o intimitate, ci un eveniment din
viaţa unui creator! Onoarea de a fi martorul lui…”
„Nu ştii, nu înţelegi, ce este o intimitate. Nu distingi
între intimitate şi non-intimitate. Ale tale şi ale altora.
De aceea, ziceam că nu ai respect pentru intimitate.
Ajungem iar la romanul tău, mă tem că această temă
ne va distruge relaţia”. „Dacă relaţia noastră înseamnă
atât de puţin...” „De ce ai abordat un subiect pe care îl
lămurisem? Am început frumos ziua şi, brusc, ai
deschis un subiect litigios. De ce? Ca să mă indispui?
Ţi-am reproşat eu ceva, în afară de aceste gafe
copilăreşti? Nici măcar nu sunt reproşuri, ci
atenţionări”. „Ameninţări!...”

De data asta, eram complet nepregătită pentru
o confruntare. Am crezut orbeşte în promisiunea
ta, în cavalerismul tău. M-ai luat prin surprindere,
poticnindu-te cu înverşunare de o greşeală, pe care
te încăpăţânai să o plasezi în spaţiul public, când,
pentru mine, nimic nu putea fi formal într-o
discuţie cu copiii mei. Simţeam că le făcea plăcere
să audă că mama lor e atât de apropiată de un
artist, încât a asistat, atât cât a fost posibil, de la
distanţă şi fără să exagereze cu implicarea, la un act
de creaţie. Eu sunt pragmatică, pun totul în
context, am explicaţii pentru ceea ce fac. Dar
tocmai asta te exasperează. Tu eşti intransigent, în
orice împrejurare. Fidel standardelor tale. „Aşa
ceva nu se face!” M-am străduit să te ajung din
urmă, însă, oricât aş fi încercat, nu aş fi putut fi ca
tine, peste noapte. „Vreau să fii… perfectă”.

Am plecat spre şcoală nearanjată, cu teama de
a nu mă întâlni cu vreun cunoscut, pe care ar fi
trebuit să-l mint în legătură cu starea mea. Treceam
cu acte dintr-un cabinet în altul şi vedeam pe
chipul colegilor cum ar fi vrut să întrebe ce-i cu
mine, dar trăgeam uşa înapoia mea, cu graba, cu
nevoia de a mă izola, de a mă ascunde. În Centru,
se montau tarabele de Paşte. Îmi aminteau de
Târgul de Crăciun, când ai răsărit lângă statuie,
elegant, cu un palton de stofă fină, cu o pălărie cu
boruri largi, parcă din altă epocă… Parcul era
pustiu. Nici ţipenie de om. Frunzele verzi, fragede,
florile mărunte, se sumeţeau care mai de care să mi
se arate, căci eram singurul trecător. Şi nici acela nu
se putea bucura de ele. Nu înţelegeam cum de ai
şters brusc, cu buretele, cererea în căsătorie. Ce
bine că despre asta n-am vorbit cu nimeni! E ca şi
cum n-ar fi fost. Nici nu-ţi voi mai aduce aminte
vreodată. Ai spus cândva despre copiii, care plâng,
că nu trebuie luaţi în seamă, fiindcă le trece repede.
Am de gând să-mi treacă şi mie foarte repede... E
greu, dar e mai bine aşa. Cum era să mă fi căsătorit
cu tine, dacă aveai îndoieli în privinţa mea?... Dacă
erai nemulţumit de mine? Aş fi vrut să se
pornească o furtună. Să pot plânge în hohote. Să
mă pot prăbuşi. Mi-am dorit o dragoste adevărată
şi aş fi băgat mâna în foc că am întâlnit-o. Totuşi, T.
spune că acela care te face să plângi nu te iubeşte cu
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„Ştim că avem un viitor… Iubirea noastră trebuie
să fie la fel de puternică precum cea de copil”. Mi-
am scos din geantă The Holy Bible, pe care am
primit-o de la tine, Psalmistule! Citesc: „Faith, hope
and love. But the greatest ofthese is love”.

Am simţit atingerea degetelor Lui. Urmată de
bucurie, de uşurinţa de a merge pe calea dorită.
<<Împreună, hasta la muerte>> murmuram,
privind cu alţi ochi spre lume. „Toate celelalte sunt
din altă viaţă. Azi Dumnezeu ne-a luat de mână, ca
pe nişte copii prostuţi, şi a făcut El pace”. „Sunt
fericită lângă tine. A tu lado…” „Să nu ne mai
frământăm fără rost! Legământul acesta a fost la fel
de neprevăzut ca momentul cererii. Fulgerător. O
cununie strict spirituală, de o intensitate
extraordinară. <<Cele vechi s-au dus. Iată, toate s-
au făcut noi!>> Ne vom cununa religios. Cum ţi-
am spus de la început. Aceea e căsătorie, cea
religioasă”. „Mi-ar fi plăcut să avem o căsnicie
secretă. Ar fi fost imposibil, însă”. „Da, e mai
romantică o căsnicie secretă. Dacă s-ar putea, ţi-aş
face pe plac. Dar eu cred că, pentru liniştea noastră,
e mai bine ca totul să fie la lumină. Dacă se va
putea…” „Ai observat că şi tu zici <<dacă>>?” „Nu,
Scumpa mea. Aştept să spui tu când. N-ar fi exclus
să fie mai curând decât crezi acum. Adică, să vrei
tu să fie mai curând. Să vii şi să mă întrebi: <<Noi
nu ne mai căsătorim odată? Ce mai aştepţi?>>” Mi-
l imaginez acum. Con su sonrisa. Într-o lumină
puternică. Niciodată, când mă uit la el, nu văd pe
nimeni în jur. „Tot mai mult mă distanţez de lume.
Tot mai aproape de tine sunt”. „Cu cât vei fi mai
aproape de mine, cu atât vei fi mai aproape şi de
lume. Dar aşa cum trebuie, cu agape”. „ACEASTA
E IUBIREA AGAPE”. „Da. La nivelul sublimului”.
„<<Une sorte de magie! .. .>> Un fel de zbor. Foarte
sigur. Şi lin”. „De sus, totul se vede frumos, măreţ.
Lumea însăşi. Dacă te zbaţi jos, în mijlocul şi în
mrejele ei, totul e suferinţă. Dacă te-ai desprins,
constaţi că şi suferinţa e iluzie”. „O uităm atât de
uşor! Cu câteva minute înainte, mă ocupa total.. .
Când m-ai sunat, ţi-am simţit iubirea în grija pe
care o aveai pentru mine. Nu m-ai lăsat să sufăr,
deci mă iubeşti…” „Te iubesc foarte mult…” „Şi eu
pe tine. Asta trebuie să ne dea încredere şi… aripi

adevărat. Dragostea nu e suferinţă, ci bucurie. Ce
iubire e aceea în care eşti timorat, nu îndrăzneşti
să-i dai un telefon iubitului tău, ca să te aperi, ca
să-ţi ceri iertare? De ce mi-ar mai păsa de terasă,
de planurile de vacanţă…? Nu mă mai încarc cu
asemenea gânduri. Cu iluzii… Până deseară mă voi
tot întreba dacă mai vii sau nu să stăm de vorbă…
Aştept, strângând din dinţi. Şi tu numeşti asta
dragoste? Umilinţa, tracasarea, plânsul, care mi-a
umflat ochii şi mi-a strâmbat gura, fac parte din
ceea ce numeşti tu dragoste? O dragoste…
chinuită?! Ce paradox!

Sună telefonul. Tu?! .. . „Te rog să nu mai fii
necăjită! Iartă-mă! Îţi promit că nu ne vom mai
supăra de acum înainte. Rodajul, acomodarea s-au
încheiat. E tot ce contează. Niciodată nu ne vom
mai amărî zilele. Vom fi fericiţi”. Şi speranţa se
reaprinde cât ai clipi. Linişte, mângâiere, căldură…
Într-o secundă, sunt alta. „A fost prea frumos totul,
ca să se termine…” „Dar cine a spus că se termină?
Ce ţi-a trecut prin cap? Va fi bine! Poate că a fost
necesară şi etapa aceasta, a clarificărilor, dată fiind
perspectiva. Mergem mai departe împreună. Mai
împreună decât până acum”. Simt nevoia să-ţi repet
cât îţi sunt de devotată. „Eu niciodată nu-mi voi
retrage mâna dintr-a ta. Nu mă mai dezlipesc de
tine. Iar, când greşesc, corectează-mă, nu mă mai
pedepsi!” „Aşa va fi. Îţi promit. Vom fi împreună
hasta la muerte. Facem acum, amândoi, un
legământ? În faţa lui Dumnezeu... Eu tocmai citesc
Capitolul 13, cel despre dragoste, din prima
scrisoare a Apostolului Pavel către Corintieni.
Realizezi seriozitatea şi solemnitatea acestei clipe?
Nos amaremos. Hasta la muerte”. E sincer. Decenii
la rând a citit din Biblie în fiecare zi. Cred în
fiecare silabă pe care o rosteşte. Mă opresc, ca să
dau importanţa cuvenită momentului. Nu suntem
nici măcar faţă în faţă. Dar, oriunde ne-am afla,
suntem în faţa Lui! „Eşti primul bărbat cu care fac
un legământ. Aşa să ne-ajute Dumnezeu!” „Citeşte
şi tu Epistola 1 a Apostolului Pavel către Corinteni,
capitolul 13. Doar capitolul 13. Pecetluim astfel
legământul”. „Ca să ne întărim şi să mergem mai
departe?” „Da, Minunata mea! Ne-am eliberat.
Acum suntem liberi. Am anulat tot ce ne tulbura”.
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mari, pentru zborul acela, de care îmi tot vorbeşti”.
„Ţi-am spus ce revelaţie am avut. Dumnezeu ne-a
luat de mână, ca pe doi copii prostuţi, şi ne-a adus
dinaintea Lui, punându-ne să facem ceea ce trebuie
făcut. De restul, se îngrijeşte El. Prea ne zbăteam în
neputinţa noastră... Şi a împlinit El ce ne lipsea
nouă”. „M-a adus lângă tine pas cu pas”. „Da.
Privind în urmă, se vede clar logica superioară,
supra-logica fiecarei mişcări. Tot ce s-a întâmplat,
inclusiv certurile, au avut menirea de a consolida
relaţia. De dimineaţă, a fost un exces lumesc, o
îndepărtare de la logica impusă de Providenţă. Noi
continuam să ne căutam, deşi nu mai era nevoie. Şi
ne-am rătăcit puţin. Atunci, a intervenit El şi ne-a
scos la lumină”. „Vreau o dragoste senină, profun-
dă, care să nu excludă nimic din ceea ce merită a fi
trăit, ci suspiciunile, certurile…” „O întoarcere la
esenţa relaţiei dintre referent şi semn, la ingenuita-
tea primă, când nu se ştia de păcat, de greşeală,
când bărbatul şi femeia lui erau ca nişte copii?”

M-ai întors cu gândul la bunicii mei. Îi revăd.
Cu cartea în mână. Când eşti copil, îi iubeşti pe cei
din jurul tău la modul absolut, cu convingerea că
sunt cei mai minunaţi oameni din lume, că nicăieri
nu există, că niciodată n-a existat cineva ca ei.
<<Om bun ca dânsu’ nimeni nu-i!>> spunea o
copilă îndrăgostită, din lumea lui Coşbuc. Sau
poetul însuşi, care ştia ce-i dragostea fără prihană.
La îndemână. Paradisiacă. Mi-ai spus cândva că şi
ea l-a iubit pe Coşbuc. L-a iubit, pentru că l-a
înţeles. Purtau aceeaşi dragoste de copil în suflet.
Hasta la muerte. . .

(urmare de la pag. 57)

încetează, creatura nu mai apare la suprafață,
valurile se restrâng în cercuri din ce în ce mai
mici, formând un sorb prin care trupul bărbatului
coboară calm, lin, până la dispariție. Apa se lim-
pezește, capătă culoarea albastră a cerului și în-
cepe să curgă în valuri mici, imitând, în curgere,
murmurul îmblânzitorului. Coloane și statui albe
coboară asemeni aripilor de îngeri, fără zgomot,
așezându-se pe treptele amfiteatrului, ca și cum ar
fi fost semănate de o mână dibace. În reflexele
roșiatice ale soarelui, statuile își schimbă culoarea
în arămiu, ochii lor preiau mișcarea și nuanțele
apei, oglinzi mici scăpărând în clipirea rapidă a
pleoapelor. Brațele se mișcă în căutarea altor
brațe. Lăstari se ridică din nisipul umed, fremă-
tând în respirația secundelor. Mișcarea venită
peste încremenirea dintâi ,anunță momentul
creșterii din cuvânt. Văzul se înalță tot mai sus,
să cuprindă în întregime cărările luminate de
licuricii verzi ai mugurilor gata să se desfacă.
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și iubesc în lanul de grâu foșnetul roșu al macilor
ori cântecul de lăcuste
ce-și mișcă trupul prin holda aurie.

Cel mai mult îmi place că
de fiecare dată,
prin plasa cu nasturi de sticlă,
tu îmi surâzi albastru.

Fărâme

Punctul a născut cercul,
dar niciodată n-a fost echilibru
pe aici, prin mizantropia
muzeelor realității.

De la o vreme,
îl doare lumea
în care s-a făcut noapte
și podul palmei
în care-au încolțit fărâme de negru.

Vopseaua fugită
de pe soclul unor gânduri
născute în iarnă
inundă coridoare
inuman de reci,
de unde muribundul
privește iarăși
cercul.

Lumina lui,
despicată de sens,
s-a avântat și-apoi s-a retras
de ceva vreme
în sine.

MIHAELA OANCEA

Semne

Omul simțea nevoia să-și amintească
de ce nechezau caii
alergând prin nuanțe de jasp verde
când luna, rezemată de stâlpii tindei,
alăpta puii șarpelui de casă.

Știmele albe i se încolăceau pe brațe,
apoi ticăiau în pereții lumii
anunțând noile treceri.

Totuși, nu reușea să rememoreze
decât o spaimă nisipoasă și că
odinioară
sunetele anunțau nu atât plecările,
cât, mai ales, sosirile.

Exercițiu cromatic

Din când în când îmi place să stau în ploaie,
să ascult vântul pieziș cum șuieră
și caută prin șopronul unei fierării din apropiere
întâmplări în alb și negru.

Atunci surprind clipele, stăpâne ale nerostirii,
în dansul lor verde,
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adânci, imposibil de coborât sau de urcat. Nedu-
merit, văzul zărește un punct negru deplasându-
se pe cărarea bătătorită, pustie până acum, cobo-
rând din ce în ce mai mult, până în buza unuia
dintre maluri. Capătă contur un bărbat tânăr, cu
barbă neagră, lungă, învelit într-o pânză tot nea-
gră, până la glezne. La marginea apei, se dezbracă
până la goliciunea adamică și sare în apa nemiș-
cată, care îl cuprinde până la brâu. Din cercurile
concentrice ale apei provocate de cădere, se ivește
o creatură, un hibrid plămădit parcă dintr-o ca-
racatiță și o broască țestoasă, cu numeroase brațe
groase, împletite peste pântecul ivit din apă, ase-
menea unor șerpi uriași . încolăciți în împereche-
re. Părea că se odihnește cu burta în sus, sorindu-
se. Din prelungirea gâtului lung, capul rotund, cu
ochi mari, bulbucați, fără pleoape, plutește pri-
vind cerul. În transparența verzuie a apei, culoa-
rea vietății apare albastră- cenușie cu reflexe me-
talice. Bărbatul se apropie, îi cuprinde bărbia în
palma stângă. Cu cea dreaptă, îi acoperă crește-
tul, murmurând cuvinte șoptit, ca la spovedanie
”Cunoști tu pe tată tău ?” Creatura tresare din
lentoare, mișcă brațele și caută să se îndepărteze.
Bărbatul se deplasează împreună cu ea, îi ține în
continuare, mâna pe creștet și murmură la fel de
tainic ceva, ca o rugăciune ce nu-i pe placul
vietății. Devine brusc neliniștită, agită brațele în
toate direcțiile, se îndepărtează, scuipă, se strâm-
bă schimonosindu-și fața și, mai mult, face semne
obscene cu terminațiile în formă de degete ale
brațelor. Bărbatul nu renunță, continuă s-o apese
pe creștet cu toată puterea, fără să înceteze rosti-
rea. Lupta tulbură apa. Bărbatul îi apasă capul în
jos cu putere, căutând să-l scufunde. Vietatea îl
lovește cu brațele, se încolăcește în jurul său, vo-
ind să-l sugrume. Nu reușește și atunci se des-
prinde, căutând să fugă spre unul dintre maluri.
Pământul din jur începe să se miște, deșertul se
surpă în terase, trepte de amfiteatru se alcătuiesc
de o parte și de alta a luptei. Creatura apare din ce
în ce mai rar la suprafață, bărbatul ține palmele
pe apă și îngână ceva ca un cântec, așa cum ai
încerca să adormi un copil. Zbaterea din apă

(urmare la pag. 55)

ȘTEFANIA OPROESCU

VĂZUL

Peste deșertul nisipos, peste dune imitând
munți si văi fără vegetație, plutește văzul, în rotiri
largi, ca de pasăre, în căutarea hranei. Urmărește
cursul unei cărări, bătătorită parcă de neștiute
caravane, cărare ce dă ocol înălțimilor, într-o
spirală, tot mereu în coborâre. Umbre de nori în
mișcare se preling pe suprafața stearpă, încreme-
nită într-o sclipire gălbuie. Mișcarea lentă a nori-
lor, abia perceptibilă, aidoma astrelor, pe sub care
văzul își face drum, nu le modifică forma. Par
coloane albe, imense, de temple construite în aer,
împrăștiate acum în dezordine, ca de un cutre-
mur, printre care se deplasează haotic statui gi-
gantice de vată, înfățișând bărbați musculoși, cu
bărbi spumoase și ochi mați, femei puternice
învelite în falduri ample, până la glezne, la fel de
oarbe. Chipuri cioplite, ridicate parcă în văzduh
de un vârtej năpraznic. Deasupra lor, alt strat de
nori cenușii se mișcă rapid, se adună, se despart,
lăsând la vedere ochiuri de cer albastru intens,
albastru oceanic depărtat și misterios în sclipirea
soarelui. Parcă abia se face lumină și abia se des-
parte pământul de ape. Văzul înaintează, cobo-
rând de pe înălțimi ce nu se mai sfârșesc.
Neașteptat, un braț de apă cenușiu- verzuie taie
deșertul, din orizont în orizont, fără să curgă în
nicio parte, apă încremenită între maluri abrupte,
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Ultimul dangăt de clopot

norii sunt cei ce dau culoare cerului
în vârfurile brazilor
se zbat păsări de foc
hrănind cu cenuşa aripilor
carnea pământului
e dis-de-dimineaţă
prea devreme bat clopotele
vitralii sparte
din anvon
un stejar tânăr sprijină tavanul
cerul pătrunde-n altar
un rogvaiv se proiectează
pe stâlpul de beton
care mai ţine bolta dezmembrată
câteva ciori stau
pe crengile tânărului stejar
altele roiesc în jurul crucii
e linişte
încît oasele morţilor
se aud cum trosnesc a revoltă
ultimul enoriaş
îngenunchează
cheia îi cade din mână
şi uşa şterge lumina
în ultimul dangăt de clopot

***

suntem doar umbre
care venim şi plecăm
fără să ştim
dacă am fost vreodată aici

LAURIAN LODOABĂ

***

de ce trebuie să venim în această lume
să vedem lumina?...
întunericul este visul fără sfârşit
numai braţele întinse spre tine
mai au un rost

Aşteaptă-mă puţin

zăpada-i groasă pe mormânt
acolo eşti tu mamă
eu nu-ţi mai simt
decât ecoul paşilor
între pământ şi lună
tu ai rămas aproape
chiar dacă anii
au trecut prin mine
ca glonţul secerat de lună
măsor timpul rămas
cum sapă-n trup
o umbră şi-o lumină
curând mă voi preface-n humă
aşteaptă-mă puţin
(în liniştea ca o sentinţă)
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a ilustrat în slujirea unor cauze dintre cele mai
dificile (mai ales în condiţia dominată de adversi-
tăţi a exilului) au pus, cumva, într-un plan secund
imaginea unui mare împătimit al cuvântului. Aşa
se face că, în vizibilitatea celor de azi, imaginea
criticului literar, a polemistului redutabil – ale
cărui corozive foiletoane făceau cândva deliciul
ascultătorilor la Europa Liberă – este tot mai es-
tompată. Cele câteva, în fond prea puţine, cărţi
apărute după anii ’90, nu reuşesc să pună în lumi-
nă personalitatea reală a  celui care, printre primii,
alături de Mircea Eliade, reuşea să mobilizeze şi să
orienteze configurarea întregului fenomen literar al
exilului într-o amplă istorie dedicată supravieţuirii spi-
rituale a României care, supusă dominaţiei totalita-
re a bolşevismului stalinist, părea destinată unei
iminente şi totale distrugeri la nivelul rădăcinilor ei
identitare. Dintr-o asemenea perspectivă, deloc
inocenta noastră actualitate abandonează în uitare
şi ipostaza de ctitor al unora dintre cele mai presti-
gioase reviste ale exilului românesc. Turn de veghe,
scrutând zarea deloc promiţătoare a sferelor de
indigenţă a politicului în sfera culturii şi nu numai,
revuistica literară iniţiată de Virgil Ierunca analiza
mişcarea ideilor în evoluţiile prezentului de atunci şi
manifesta o preocupare constantă faţă de vieţuirea,
întâmplările şi dezastrele din lumea celor de acasă.
O astfel de veghe pare a fi fost una dintre stările
definitorii ale exilatului. O dovedeşte în jurnalul
său unde, cu spiritul marcat de o luciditate
necruţătoare şi tragică, îl portretiza în acidele lui
comentarii pe unul dintre corifeii vestici, notoriu
admirator al stalinismului, subliniind că ideea de
libertate a devenit: „…pentru Sartre un teren mi-
nat de toate contradicţiile. Alături de rebelii de la
Budapesta, dar şi mai aproape ca oricând de co-
muniştii francezi pe care-i face depozitarii păcii.
/…/…profesorul de umanitate care este Sartre îşi
desfăşoară arsenalul de umoare fetidă”.

Virgil Ierunca inventaria, în acelaşi timp, cu o
deosebită atenţie acele puţine poziţionări care se
situau în slujba adevărului. „În Etudes –   scria el –
Părintele Gaston Fessard vine să demistifice – după
Raymond Aron din Le Grande Schisme – impostura
creştin-progresistă şi mai ales procesul substituirii,
în conştiinţa ispititului, a eschatologiei creştine prin

DAN ANGHELESCU

Virgil Ierunca şi rostirea poetică

. . rostirea cuvântului constituie spusa şi
cântecul fiinţei înseşi (. . . ), poetul se află sub

puterea chemării discrete şi stăruitoare a
fiinţei şi este, ca atare, un salvator al fiinţei
din faţa sustragerii demonice a ascunderii.“

                            Martin Heidegger – Parmenide

Dincolo de toate cele câte se ştiu, de cele ce s-
au spus şi cele care se vor mai spune de aici încolo,
se pare că cei mai mulţi dintre noi uită, ori sunt in-
capabili să distingă în scrisul lui Virgil Ierunca toc-
mai Poetul. În mod nedrept, există aproape un fel
de ostentaţie în a nu se vorbi despre acesta din ur-
mă, în a-l ignora, în a-l face cumva invizibil în per-
cepţiile pretins subtile ale unora care, nu demult,
aproape că îi cerşeau să scrie câteva rânduri şi des-
pre ei. La toate acestea care, firesc, ne situează pe
terenurile mereu mişcătoare, mereu nesigure ale
nedumeririlor, găsim, în prefaţa jurnalului său un
memorabil (aproape) adagiu: „ singurul răspuns pe
măsura gustului de cenuşă este tăcerea”. Nici mă-
car despre pasiunea, energia sau cultura absolut
copleşitoare cu care reuşea să-şi aproprieze o mare
diversitate de domenii nu se vorbeşte aproape de-
loc. S-ar putea spune că excepţionalele lui înzes-
trări intelectuale, consecvenţa şi modul prin care s-
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cea comunistă. Mai mult – arată părintele Fessard
– în chiar momentul viu al acestei substituiri,
ispititul îşi închipuie că e mai bun creştin decât
semenii lui. Această viclenie a Necuratului este
perfect descrisă după Fessard, de Sfântul Ignatiu de
Loyola în Regulile Discernământului Spiritelor.”

Agrăind despre vremurile sub care a trăit,
exilul său capătă o alură polemică, veghind asupra
  tuturor aspectelor capabile să cumuleze atributele
revoltei cu cele care vor privilegia o etică a neuită-
rii, situată mereu la răscrucea tuturor sfâşierilor
unei conştiinţe care „ se chinuie între nelinişte şi
dezastre existenţiale”.

Dar dincolo de toate aceste deplieri de
personalitate, pentru un observator atent (şi, desi-
gur, înzestrat cu o minimă sensibilitate) în subte-
raneitatea tuturor exprimărilor cu care ne întâmpi-
nă, constantă prezenţă este Poetul. Îl recunoaştem
după mereu măreaţa, dezesperanta şi imprudenta
nebunie-înţelepciune de a participa la real, de a-şi
asuma tot ceea ce există şi tot ceea ce nu mai
există, înfruntând cu o specială altitudine decă-
derile imanenţei şi laceraţiile unui Timp al inuma-
nului. Pe asemenea coordonate se înscrie caracte-
ristica fiinţărilor lui literare, în esenţă sublimări
exemplare unde accentul precumpănitor şi
totodată ca liant principal, apare Exilul. „ . . .Starea
de exil, spune el, chiar atunci când e permanentă,
nu poate fi concepută şi suportată decât dacă o
trăieşti ca pe un fragment.”   Astfel, în sensibilă
rezonanţă cu un Ştefan Baciu sau Vintilă Horia,
dar nu numai, pentru rostirile lui Virgil Ierunca,
exilul devenea un obsedant leitmotiv plasat sub
elocventa şi rezumativa sintagmă de Poezie a
Exilului.

Ceea ce pentru contemporani, astăzi, nu mai
înseamnă aproape nimic. În percepţia lor culturală
(cât de culturală?) Virgil Ierunca rămâne (alături
de Vintilă Horia, Constantin Amăriuţei, Horia
Stamatu, George Uscătescu şi ceilalţi mari scriitori
care au eşafodat un valoros tezaur literar românesc
în afara hotarelor României) unul dintre impor-
tanţii necunoscuţi ai literaturii române. Pare, de
altfel, simptomul specific timpului actual definit de
istoricul Tony Judt ca epocă a uitării, epocă domi-

nată de „insistenţa perversă a contemporanilor /. . . /
de a încerca din răsputeri mai degrabă să uite decât
să-şi amintească.” În ceea ce-l priveşte pe Ierunca,
  publicul de azi ignoră faptul că el a mai fost şi
altceva decât vocea (a adevărului şi speranţei) care,
înainte de ’89 era aşteptată şi ascultată la Radio
Europa Liberă. Autorul Poemelor de exil e în conti-
nuare abandonat în uitare, deşi sunt numeroase
raţiunile potrivit cărora lucrurile ar trebui să arate
altfel. Nefiresc e şi aspectul că unii comentatori (cu
pretenţii) nu s-au sfiit să considere că Virgil Ierun-
ca a lăsat în urmă prea puţină literatură (!) . Mai
sunt şi alţii care, nu lipseşte mult să afirme că el n-a
făcut deloc literatură!. . . Şi iată, în mod prea puţin
explicabil, scriitorul rămâne înconjurat de o
aceeaşi stranie tăcere ce îi acoperă şi pe alţi aseme-
nea lui, apreciaţi la superlativ, însă pe alte melea-
guri. Reeditările se lasă, încă şi ele, de mai mult
timp, aşteptate. Însă, cu siguranţă, cei ce şi-ar îngă-
dui iscusita zăbavă a lecturii unora dintre paginile
scrise de el vor descoperi un scriitor autentic care,
în – şi pentru – timpul ce i s-a dat, convinge că nu a
făcut decât literatură!

Poezia este vizibil prezentă în întregimea
scrisului său, indiferent de genul sau subiectul
abordat. Şi aceasta se vede cu atât mai mult atunci
când scrie chiar despre   poezie. Despre poezia
altora. Evident, deţine harul unor enunţuri nu doar
memorabile, ci şi somptuoase. Ceea ce apare în
ordinea firescului la el este consecvenţa cu care se
situează mereu şi gândeşte totul din interiorul
acelei stări speciale a lumii care nu poate fi decât
Poeticul. Fără îndoială, a gândi şi a regândi lumea
din perspectiva misterioasă a acestui fenomen din
care s-au născut şi filosofia, şi ştiinţele, şi teologia,
nu poate fi diferit, nu poate intra în contradicţie cu
modalitatea în care un poet autentic îşi articulează
propriul discurs. De aceea el este mereu apt să-i
admire şi să-i înţeleagă pe toţi cei asemeni lui. Aşa
se face că înseşi poemele lui Virgil Ierunca pot fi
gândite adecvat şi comentate (într-un par lui
même) cu aproape aceleaşi sintagme pe care le
întâlnim în formulările cu care se apropie de
ceilalţi. Singurătatea severă cu sine, pe care el o
întrezărea comentând, de pildă, poemele unui
Marcel Gafton, lumea închisă în adânca uitare a



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE 6611

nouă, anunţătoare a obiectului.”
Deasupra, ori dedesubtul oricăror frontiere

ale timpului sau ale limbajelor este poezia şi este
înţeleasă ca un moment de conştientizare a
condiţiei fiinţării. Ceea ce, iată – până și când este
vorba de sculptură – se redescoperă, mutatis
mutandis, ca rostire (!?) esenţială, dat fiind că în a
ei natură-poetică (dichterisch) despre care vorbise
Heidegger, apare o paradoxală (reflectând asupra
materiei   şi formelor ca limbaj specific)
abandonare tocmai a imanenței ca esenţă a actului
de transfigurare în operă.

Cu o competenţă rarisimă pentru un nepro-
fesionist în domeniu, Virgil Ierunca vădeşte subtile
cunoaşteri şi nu mai puţin miraculoase intuiţii în
arta sunetelor, singura artă ale cărei purităţi se
refuză tuturor decăderilor contingenţei. Sedus de
acel misterios faire pensable des choses qui ne sont
pas pensable, care este un propriu unic al muzicii,
comentariile lui privitoare la componistica
veacului XX sunt absolut uluitoare prin profunzi-
mea aserţiunilor: „ . . . întoarcerea spre folclor a lui
Bartok apare ca o ruptură faţă de prestigiile
tradiţionale (Schönberg începuse să zguduie tona-
litatea, iar Webern îl ajungea din urmă pentru a-l
întrece)/. . . / Muzica occidentală, la origini, prezen-ta
acelaşi haos şi aceeaşi libertate pe care o caută
Bartok în folclor./. . . / Există la Bartok în procesul
acesta de a-şi asuma originarul un fel de inten-
ţionalitate vădită şi permanentă./. . . /Universul său
ocoleşte patosul irealităţii unui Schönberg instalat în
serie. Universul său e concret şi fecund, recunoaşte
întruparea, suportă neliniştea, dar mai ales revendică
interogaţia./. . ./ Bartok e vecin cu Brâncuşi. Schönberg e
un geometru disponibil, un Mondrian   şi mai sonor. . .”

Este, credem, deja evident: scrierile lui Virgil
Ierunca, indiferent de domeniul în care se   insta-
lează, induc o zăbovire a gândului în acea stăruinţă
lucidă pentru neobişnuitul adevărurilor ce survin
prin operă, dat fiind că, potrivit lui Hans-Georg
Gadamer, frumuseţea (care ar putea, încă, să mai
salveze lumea!) este  unul din felurile în care
fiinţează adevărul. Ceea ce ar putea să reamin-
tească acel profund adagiu datorat lui Paul Valéry:
„ . . .Omul este absurd prin ceea ce caută,   dar este
sublim prin ceea ce găseşte.”

fiinţei (lăcaşul poetului ca şi al poemului nefiind
posibile altundeva decât în fiinţă) aparţin în egală
măsură propriilor sale determinaţii interioare.
După cum şi apocalipsa râncedă, revărsarea răului
peste peisaje şi suflete, atentatul împotriva geome-
triilor neprihănite se hrăneau şi din proiecţiile pro-
priilor sale viziuni: „…Dimineaţa n-am văzut-o
decât în miezul nopţii/ A fost neagră ca ochii, albă
ca amintirile/ Lăsate afară ostateci aspri/…/ Şi-am
început să tăcem ca o inimă într-o memorie…”
Dimensiunea însingurărilor tragice devine eviden-
tă: „…N-am ce să vă dau/ Taina mea e văduvă ca o
idee/…/ Sărbători negre ţin lanţ lanţul luminii/
Măsura pustiului în ultima bătaie de inimă/ Se
miră cuvântul/ Asta este.”

Vom observa, fără dificultate: poezia devine
convertire într-o aventură spirituală; ea tinde me-
reu să ajungă undeva (sensul cuvântului aventură,
ad-venirea, ascunde o asemenea conotaţie; dar şi
pe aceea a unei deveniri; căci, evident, ajungerea
este atât împlinire, cât şi schimbare către o altă
natură; şi poate un pas către desăvârşire? Se poate
spune, pornind de aici, Virgil Ierunca Poetul, dar
nu mai puţin şi comentatorul se regăsesc printre
cei care, discret, cu o anume smerenie, totuşi
trăiesc total, în polifoniile şi complexitatea, nu o
dată agonică, a stărilor difuze ale poeziei. E
adevărul ce se verifică în tot ce a scris, fie în poem,
fie în rostirile lui despre artă. Iată ilustrările acestei
afirmaţii în cele ce spune privitor la pictura lui
Victor Brauner: „vede, de la început, invizibilul“ şi
„neliniştitoarele lui prevestiri”.

Ca gânditor, Ierunca înţelege lumea şi an-
samblul-fiinţei-întru-lume, din perspectivele în care
configurarea ei în artă devine faptul esenţial. Aşa
cum probabil înţelesese şi de la Heidegger (pe care
îl aminteşte în numeroase ocazii) , orice artă este în
esenţa ei Poezie (Dichtung). Ceea ce survine – pe
urmele unei asemenea înţelegeri – se configurează
în demonstraţie şi atunci când vorbeşte despre
Brâncuşi, cel care: „ . . . smulge materiei dreptul ei la
absenţa de materie, creând ca dintru începuturi,
începutul. Opera lui nu e o operă de irealitate, ci de
nouă rânduială a realului./… ./ În timp ce ceilalţi
rămân în drama şi uneori epigrama subiectului,
Brâncuşi primeşte cu intuiţie şi înţelepciune, uvertura
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VASILE GOGEA

MIRON KIROPOL –
”articolul” alipit ”Alternanțe”-lor

Ce-aș putea scrie eu, cu bune temeiuri de
competență, despre Miron Kiropol, în lumina celor
șaisprezece luștri de viață ai Domniei Sale? – m-am
întrebat în secunda ce a urmat citirii invitației
poetului Eugen D. Popin de a participa și eu, cu un
gînd/un rînd, la aniversarea pe care o pregătește în
paginile revistei la care ostenim voluntar de cîțiva
ani împreună.

Nu tocmai în largul meu situat, de această
dată, între două insuficiențe ale bi(bli)ografiei mele
- nu îl cunosc pe Domnul Miron Kiropol suficient
de puțin pentru a meșteșugi doar slove frumoase și
nu îl cunosc nici suficient de bine pentru a fi în
măsură să scriu o laudatio fără cusur -, am căutat
”un punct de sprijin” pentru a nu lipsi de la această
sărbătorire, care e, într-un fel fericit, și o sărbă-
toare a revistei ALTERNANȚE – mirabil loc vir-
tual de întîlnire ”în cuget și-n simțiri” românești.

Și l-am aflat. Unde altundeva decît chiar în
cuvintele-mărturisiri ale sărbătoritului. Într-un
interviu realizat de Aliona Grati și Nicolae Tzone
(pentru revista basarabeană METALITERATURĂ*),
Domnul Miron Kiropol face această infinit-tristă
confesiune:

”Nicolae Tzone:   Vom urma un curs logic şi crono-
logic cumva al discuţiei, dar sar etapele… În clipa
de faţă ce e România pentru tine?
 
Miron Kiropol:   Parcă ar fi acelaşi lucru.
 
N. Tz.   Parcă…
 
M. K.   Da. Aştept de la România să-mi fie patrie.
Unde mi-e patria? Să ştii că, deşi am renunţat la ea,
eu încă nu mi-am cerut să mi se întoarcă cetăţenia.
Pentru că de ce să mi-o cer? De ce? Mi-o datorează
prin naştere. Chiar dacă am renunţat la ea, ea
trebuie să mi se dea, să mi se dăruie…

N. Tz.   Uite, am un răspuns, o ceri pentru mine, o
ceri pentru Grigurcu, o ceri pentru Casian Maria
Spiridon, pentru prietenii tăi, pentru intelectualii
din România care îţi preţuiesc poezia, care te
preţuiesc… Cu noi ce faci, că noi suntem acolo,
trăim acolo…
 
M. K.   Este problema mea cea mai dureroasă. Să
trăiesc ca un străin şi să mă simt în acelaşi timp
copilul unei patrii, dar o patrie care m-a trădat şi
mă trădează. Continuă să mă trădeze. Continuă să
fie rea, să fie în afară. În timp ce eu sunt înlăuntrul
ei, chiar de departe. Eu continui să fiu scriitor în
limbă română. Nu am părăsit această limbă. Şi
limba ei, a acestei patrii, mi-e patrie. Limba ei,
limba română, care e unică. Stăteam de vorbă de
curând cu un mare personaj, care e înlăturat de
asemenea, ca mulţi alţii…

N. Tz.   La cine te referi?
 
M. K.   La Andrei Zanca. Stăteam de vorbă cu el. Şi
ne spuneam această durere. Că limba română, prin
nemaipomenita ei libertate, e una dintre cele mai
mari limbi ale Europei. Gândiţi-vă la toate limbile
noastre latine, nu, franceză, spaniolă, italiană –
mari limbi, mari culturi. Ei bine, limba română,
într-o cultură şchioapă, căci a apărut la câteva sute
de ani după acestea, păi limba asta le întrece prin
plasticitatea ei. Limba asta ştie să vorbească cum nu
mai ştiu să vorbească alte pământuri. În limba asta,
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prin influenţă rusească, fără îndoială, şi latină,
articolul este lipit la cuvânt şi cuvântul devine de o
forţă zguduitoare. Pe când limbile noastre dragi, nu,
foarte iubite, latine: spaniolă, franceză, italiană
(mai ales italiana o ador), ei bine, acest lucru nu se
întâmplă. Or în română prin această dispariţie a
articolului care devine cuvânt te găseşti în faţa unei
minuni deodată. E cutremurător.
 
N. Tz.   E o şansă, e un noroc să ai o asemenea
limbă…”

Astfel, cutez acum a spune că ”e o șansă, e un
noroc” al vieții mele să fiu ”coleg de redacție” cu
acest ”străin”, undeva, într-un spațiu care, deși e în
afara frontierelor țării, reprezintă un teritoriu
suveran al limbii române, ce poate fi locuit ori
doar tranzitat fără nici un alt pașaport decît
iubirea. Întîmplare a vieții mele pentru care îi sunt
recunoscător!

Extinzînd, adaug că ”e o șansă, e un noroc” și
pentru revista ALTERNANȚE, care a cîștigat în
Domnul Miron Kiropol acel ”articol” care adăugat,
îi poate da un plus de forță și, cel puțin, iluzia par-
ticipării la ”o minune”. Anume, aceea a transfor-
mării oricărui ”în afară” arbitrar și opac, într-un
”înlăuntru” necesar și numinos.

La Mulți Ani, Domnule Miron Kiropol!

Vasile GOGEA
(septembrie 2016, Cluj)

_____________________________

* http://www.metaliteratura.asm.md/miron-kiropol-
ma-simt-ca-un-copil-al-unei-patrii-care-m-a-tra-
dat-si-continua-sa-ma-tradeze/.

FLORICA BAȚU-ICHIM

CÂNTEC

Steauă ce-am fost
stea ce-o să fiu –
mă desprind

zenitului viu
zenitului fiu
mă dărui, întreagă...
Beteagă
’ntrebare
se-apleacă răspunsului frânt.
(.. .înc-un cânt...înc-un cânt...)

Steauă ce-am fost
stea ce mă cheamă –
mă luminez
despletindu-mă-n mamă.
Steauă ce vine,
copila mea dragă, abia gângurind
e colind.

Să nu plângi, fiica mea:
clipi-voi, secundelor, stea.
mama
când era copilă

ca tine
se jucase cu vântul,

cu mine.

Fiul meu, să nu plângi:
lumina din stele în gene s-o frângi!
Vei licări, în adâncuri, cu mine:
tăcerilor line...

depărtărilor line...

OM

Vis
cu luminile-n lut…
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a existenţei acestora, câtă vreme fiecare, încercând să-şi
ajute aproapele aflat în suferinţă, visează, fie şi fără să
recunoască acest lucru până la capăt, să se ajute pe sine
şi să găsească, scriind, o cale de supravieţuire, de
împăcare cu trecutul, dar şi posibilitatea – şi curajul –
de a dori să-şi trăiască propriul viitor.

Romanul este, deci, compus, din trei scrisori,
Frode utilizând perfect în această carte convenţia ro-
manului epistolar. Prima epistolă este semnată de Jon,
muzician în devenire sau, cel puţin, dorindu-şi să devi-
nă muzician, dar înţelegând că talentul său e îndoielnic.
Prin urmare, el va părăsi formaţia din care face parte
chiar în timpul unui turneu, dar nu va avea curajul de
a-i spune adevărul mamei sale, cea care îşi doreşte,
desigur, să-l vadă realizat din toate punctele de vedere
şi, dacă se poate, în cel mai scurt timp. Cea de-a doua
scrisoare îl are ca autor pe Arvid, tatăl vitreg al lui
David, care vede anunţul din ziar exact în momentul în
care se află el însuşi în spital, încercând să se împace cu
faptul că în curând va muri din cauza unui cancer
galopant. Arvid ar dori să restabilească relaţiile cu fiul
său, să-i explice acestuia multe momente din trecut şi
să-şi găsească liniştea înaintea marii treceri. Final-
mente, el reuşeşte să-şi recâştige credinţa în Dumnezeu,
de care se simţise abandonat imediat după descope-
rirea bolii incurabile de care suferea. Cea care expedia-
ză a treia scrisoare este Silje, fosta iubită a lui David,
acum ajunsă la vârsta mijlocie şi captivă într-o căsnicie
care nu o face deloc fericită şi din care vrea cu disperare
să se elibereze, prin divorţul pe care-l plănuieşte.

Dincolo de anumite detalii care individualizează
epistolele celor trei, cititorul descoperă, treptat, că, de
fapt, în toate e vorba, în mare, despre aceleaşi fapte şi
despre aceleaşi persoane care marcaseră existenţa unui
mic grup de oameni. Numai că, privite din unghiuri de
vedere diferite, faptele par, de fiecare dată, diferite. Iar
oamenii înşişi, dau senzaţia că sunt alţii... De pildă,
dacă în scrisoarea lui Jon, Silje pare o figură oarecum
periferică, acesta centrându-se asupra prieteniei dintre
el şi David, în textul lui Silje, elementul central este
iubirea pe care ea o trăise alături de David. Prin
urmare, cine spune adevărul sau, mai precis, care dintre
cei trei autori de scrisori reuşeşte să ofere o versiune cât
mai apropiată de realitate? E marele merit al lui Carl
Tiller Frode de a-şi face cititorul să mediteze, aproape
pe nesimţite, asupra problemelor identităţii, asupra

RODICA GRIGORE

În căutarea certitudinilor*

*(Carl FrodeTiller, Încercuire. Traducere de SimonaSchouten,

Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015.)

Născut în anul 1970, la Namsos, scriitorul nor-
vegian Carl Frode Tiller s-a impus atenţiei publicului
cititor încă de la debut, cu romanul Skraninga, apărut
în anul 2001. Afirmat de asemenea ca istoric şi muzi-
cian, autorul demonstrează, în toate creaţiile sale, atât
în cele în proză (cum ar fi Bipersonar – 2003), cât şi în
piesele de teatru (precum Folkehelsa – 2009) capacita-
tea de a utiliza tehnici narative convingătoare – şi uimi-
toare! – nu o dată inspirate de domeniul artelor plas-
tice, al discursului istoriografic sau al muzicii. Toate
acestea sunt mai mult decât evidente în romanul
Încercuire (Innsirkling), recompensat în 2007, imediat
după apariţie, cu prestigioase distincţii literare, printre
care amintim Premiul Brage şi Premiul Criticii (ambele
din Norvegia), dar şi cu Premiul Literar al Uniunii Eu-
ropene (care i-a fost decernat autorului în anul 2009).

Încercuire porneşte de la un pretext narativ relativ
simplu, pentru ca, ulterior, textul să dobândească
profunzimi nebănuite. Astfel, David nu-şi mai poate
aminti cine este şi, pentru a fi salvat, se face un apel, în
presă, la apropiaţii săi, cărora li se cere să-i scrie
scrisori, prin intermediul cărora să i se redea acestuia,
fie şi parţial, trecutul personal. Evident, pe măsură ce
cele trei persoane care răspund invitaţiei şi de care
David fusese apropiat cu ani în urmă îşi elaborează
rememorările, cititorului i se oferă, deopotrivă, o versiune
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relaţiei întotdeauna complicate a oamenilor cu semenii
lor şi a incertitudinii / incertitudinilor care există
mereu chiar şi în cuplurile care par a fi fericite şi unite
pentru eternitate... Căci, având în faţă romanul
Încercuire, lectorul ajunge să-şi pună el însuşi o serie de
întrebări, extrem de serioase toate. Şi care vizează,
dincolo de preocuparea legată de credi(ta)bilitatea vocii
narative, aspectele cele mai importante ale existenţei
umane: În ce măsură îi poţi cunoaşte pe cei din jur?
Sau, mai bine zis, în cazul în care cei din jur îţi sunt mai
mult sau mai puţin indiferenţi, în ce măsură îi poţi
cunoaşte pe cei pe care-i iubeşti? S-ar putea oare găsi
posibile răspunsuri în realităţile trecutului – sau, dacă
nu răspunsuri complete, măcar unele certitudini care
să rezolve problemele şi nesiguranţa prezentului? Fără
îndoială, interogaţiile acestea nu sunt noi, ele
reprezentând una din constantele literaturii de
pretutindeni. Nici Carl Tiller Frode nu e primul care se
opreşte asupra lor, scriitorul norvegian ştie prea bine
asta şi nu încearcă să supraliciteze nimic, ci, poate, doar
să spargă zidurile indiferenţei cotidiene.

Cuprinzând mai multe spaţii de desfăşurare a
acţiunii şi raportându-se la mai multe perioade istorice,
Încercuire pare că riscă pe alocuri să se piardă în detalii
inutile şi în excesive complicaţii narative (şi nu numai).
Însă Carl Tiller Frode evită cu grijă aceste pericole şi
construieşte o naraţiune care, deşi structurată pe mai
multe planuri (ce fie se suprapun, fie se intersectează),
nu devine nici o clipă lipsită de substanţă şi nici
incoerentă. Evident, autorul urmează, aici, meca-
nismele care îl consacraseră încă din volumul de debut,
se raportează la tradiţia şi la amintirile propriei familii,
şi alege să aducă în prim-planul romanului de faţă o
combinaţie de teme literare consacrate: identitatea,
relaţia cu celălalt şi iubirea. Sigur, substanţa nu e nouă,
şi nici măcar ideea de bază a cărţii, însă Frode trans-
formă toate vechile teme majore ale romanului euro-
pean şi ale literaturii norvegiene, găsindu-şi, la capătul
acestui experiment literar, vocea proprie şi reuşind s-o
şi afirme cu o neaşteptată pregnanţă în contextul lite-
raturii Europei contemporane.

Se vede, chiar de la prima lectură, că personajele
pe care Carl Tiller Frode le construieşte sunt nu doar
marcate de trecut, ci de-a dreptul obsedate de acesta, cu
atât mai mult cu cât însăşi noţiunea de trecut se
confundă, pentru protagoniştii din Încercuire, cu imaginea

pe care fiecare o are despre sine şi despre ceilalţi. De
aici şi accentul pus pe semnificaţiile despărţirii de
locurile dragi şi de fiinţele iubite. Şi tot de aici dificul-
tatea unei apartenenţe clar definite şi stabilite odată
pentru totdeauna, precum şi nevoia tuturor de a desco-
peri acel „acasă” de care au nevoie pentru a se împăca
nu doar cu trecutul, ci şi cu ei înşişi. Căci existenţa
fiecărui personaj cuprinde numeroase mistere, infideli-
tăţi, promisiuni neonorate, goluri sau situaţii inexpli-
cabile, astfel că urmările lui „ceea ce a fost” sunt încă
extrem de actuale pentru tot „ceea ce este” – şi, poate,
şi pentru ceea ce va fi. Deloc paradoxal, în ciuda ori-
cărei posibile aparenţe, majoritatea personajelor cărţii
încearcă să rezolve toate dificultăţile cu care se con-
frunta şi să umple golurile căutând mereu explicaţiile
definitive; care, însă, după ani de zile, se vor dovedi nu
neapărat inutile, însă, în orice caz, tardive pentru a mai
putea schimba ceva – iar relaţia dintre David şi Silje,
privită din perspectiva anilor scurşi de la despărţire, nu
facedecât săpunaodurerenouă in loculunuigolvechi.

Iar dacăunii dintre cei a căror existenţă e urmărita în
Încercuire se îndreaptă către domeniul muzicii sau, dim-
potrivă, către cel al religiei pentru a găsi consolarea ori
soluţia pentru problemele prezentului sau pentru
suferinţele trecutului, aceasta nu înseamnă decât că autorul
e pe deplin conştient de provocările pe care un asemenea
subiect i le pune în faţă, dar şi de singura posibilă rezolvare
pe care acestea o pot avea. Cartea nu devine, tocmai de
aceea, o demonstraţie de retorică, ci îşi păstrează, de la
început şi până la sfârşit, tonul meditativ şi adesea elegiac,
precum şi o uimitoare capacitate de a accentua mai ales
imaginile vizuale, excelentconfigurate, de fiecaredată.

Veritabil studiu asupra naturii iubirii, suferinţei,
identităţii şi despărţirilor de tot felul, romanul acesta, având,
pe alocuri, aerul unui text poliţist care îşi ţine cititorul cu
sufletul la gură, nu cade nici înmelodramaticul lacrimogen,
şi nici nu complică naraţiunea până la punctul în care
aceasta să devină prea greu de urmărit. Ci, cu o măiestrie
desprinsă parcă din arta muzicală, suprapune doar
fragmente ale liniilor narative principale, pentru a le
dezvolta ulterior, contrapunctic, utilizând, pe alocuri,
tehnica fugii şi a compoziţiei polifonice. Şi chiar dacă toate
posibilele răspunsuri la întrebări rostite sau nerostite se vor
dovedi, în cele din urmă, insuficiente şi parţiale, important
este, pare a spune Carl Frode Tiller, să nu uităm să
medităm,măcardin când în cand, asupra lor.
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Claudiu M. Florian s-a născut în 1969 la Ru-
pea, în judeţul Braşov, unde şi-a petrecut primii 11
ani, în familia bunicilor din partea mamei. Din
clasele gimnaziale este mutat la București, alături
de părinții săi. Este Magister în Ştiinţe Umaniste
Interdisciplinare în limba germană (Bucureşti) şi
în Istorie Contemporană la Bielefeld. Este ataşat
cultural şi de presă la Ambasada României la Ber-
lin între 2004 - 2009, iar din 2010 este prim-cola-
borator al Ambasadei României la Berna. A tradus
în limba română din operele lui Hermann Hesse şi
Sven Hassel. În prezent, Claudiu M. Florian este
directorul adjunct al Institutului Cultural Român
din Berlin.

Ich bin klein, mein Herz ist rein – povestea
micului uriaș

Vârstele jocului. Strada cetății este o carte închina-
tă copilului de odinioară, cel care fiecare am fost,
dar puțini ne mai aducem aminte. Deși s-au stabilit
multe paralele între romanul lui Claudiu M. Florian
și Micul prinț al lui Antoine de Saint-Exupery, ne
aflăm într-o lume cât se poate de reală, de autenti-
că, o întoarcere într-o Transilvanie rurală așa cum
unii dintre noi am trăit-o, iar alții o compunem
doar dintr-un caleidoscop de povestiri.

Romanul a apărut în 2008, la Berlin, cu titlul
Zweieinhalb Störche. Roman einer Kindheit in Sie-
benbürgen (Două berze și jumătate. Romanul unei
copilării în Transilvania). Titlul german face refe-
rire la cuibul familial în care copilul crește alături
de bunici. Autorul mărturisește că a intenționat să
numească romanul Micul uriaș,   sugerând copilăria
oarecum întârziată a micuțului,   iar la nivel figu-
rat,   al istoriei mari, o uriașă caracatiță ce își insi-
nuează tentaculele până în cel mai liniștit colț de
casă.

De remarcat ar fi că romanul a fost tradus chiar
de către autor, fiind o parțială rescriere adaptată la
un nou public, cel din România. Evitând poziția de
traduttore-traditore, Claudiu Florian ne ghidează și
ne ademenește prin siguranța exprimării și prin
farmecul său de povestitor, rare calități ale unui
scriitor aflat la debut.

Vârstele jocului. Strada Cetății a lui Claudiu
Florian este o poveste de o nemaipomenită sensibi-

MIHAELA KLOOS-ILEA

Scriitorul Claudiu M. Florian,
laureatul Premiului Uniunii Europene pentru

Literatură în 2016,

Scriitorul Claudiu M. Florian este recentul lau-
reat al Premiului Uniunii Europene pentru Literatură
în 2016, pentru romanul Vârstele jocului. Strada Cetă-
ții, apărut la Editura Cartea Românească în 2012.
Premiul i-a fost decernat în 31 mai la Concert Noble
din Bruxelles.

Premiul Uniunii Europene pentru Literatură se
acordă anual, începând cu 2009, unor scriitori   con-
temporani de opere de ficțiune din fiecare țară partici-
pantă la competiție. Cei 12 scriitori laureați de anul
acesta sunt: Christophe Van Gerrewey (Belgia), Tanja
Stupar-Trifunović (Bosnia și Herțegovina), Antonis
Georgiou (Cipru), Bjørn Rasmussen (Danemarca),
Paavo Matsin (Estonia), Selja Ahava (Finlanda),
Nenad Joldeski (Fosta Republică Iugoslavă a Macedo-
niei), Benedict Wells (Germania), Gast Groeber
(Luxemburg), Claudiu M. Florian (România), Jasmin
B. Frelih (Slovenia), Jesús Carrasco (Spania).

Claudiu M. Florian este cel de-al treilea scriitor 
român care primește Premiul Uniunii Europene pen-
tru Literatură, după ce premiul a mai fost acordat lui
Răzvan Rădulescu, pentru Teodosie cel Mic în 2010 și
Ioana Pârvulescu, cu Viaţa începe vineri în 2013.
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rea sa înfricoșătoare, se opune căminului închis în-
tre dealuri și familiar al Rupei natale. Cetatea Rupea
este centrul în jurul căruia  gravitează viața comuni-
tății, dar și a micului copil. Imaginația lui țese po-
vești năstrușnice, în care sătenii și prietenii de pe
uliță devin personaje fantastice. La un moment dat,
cetatea devine platou de filmare pentru un film is-
toric, prilej de nesecată fantasmare pentru copil,
dar și o metaforă tristă a lumii ca teatru, ca scenă
pe care se joacă după indicațiile de neînțeles ale
unui regizor ascuns.

Spațiile se opun între ele și prin simboluri:
Mercedesul și Dacia autohtonă, țigările Mărășești
și cele Lord, mașinuțele de plastic, cu manechine
chinezești aduse de la București versus mașinuțele
de fier, miniaturi ale celor adevărate, aduse din
Germania, lumea de la televizor față de lumea
despre care se povestește la radio, Bunica de la
Rupea și Bunica din Oltenia, unchii care vin din
Germania și unchii care lucrează la Colectiv.

Timpul ar putea fi privit ca un al doilea perso-
naj al romanului, acest păpușar ironic, care trage
sforile invizibile ale istoriei într-un fel de joacă cru-
dă, fără reguli. Timpul, ca și locurile și oamenii,
avea să afle micul copil, este și el de-mai-multe-fe-
luri. Au fost cândva, într-o negură îndepărtată, niș-
te timpuri care l-au adus pe Bunic aici și l-au făcut
să se întâlnească cu Bunica, cea care pe atunci se
ascundea de frica deportării. Atunci, Bunicul ro-
mân a fost o salvare pentru tânăra Bunică săsoaică.

Apoi alte timpuri, cărora li se poate spune și
„regim”- un joc de paiațe-marionete, condus de un
nedefinit ”ăștia” i-au dus pe părinții actori la Bucu-
rești, l-au făcut pe Tată – Mihai Viteazu (tatăl a ju-
cat rolul personajului istoric în film), apoi l-au lă-
sat pe același Tatăl, fost director de teatru, fără sluj-
bă. Tot aceste timpuri vor prevesti, în ultimele pa-
gini ale romanului, sfârșitul vârstei de aur: copilul
îmbracă „uniforma năroadă”, apoi intră la școală ca
prima generație de Șoimi ai Patriei, iar peste cuibul
liniștit al bunicilor apare norul sumbru al naționa-
lizării. De aici intrăm într-o nouă etapă a jocului,
probabil a unei deveniri pe care autorul o rezervă,
sper, unui volum viitor.

Limbajul  face deliciul povestirii, prin asocia-

litate, spusă la persoana I, prin ochii inocenți ai na-
ratorului-copil de cinci ani. Ne aflăm în anii 1974-
1976, la Rupea de lângă Brașov, în familia bunicilor.
Bunica este săsoaică din Jibert, iar bunicul este o
apariție oarecum străină pe aceste meleaguri, un
venetic adus aici de vârtejurile istoriei, direct din
Oltenia.

Societatea mixtă etnic, religios și cultural, multi-
lingvistică, se regăsește chiar în sânul familiei și
este reflectată în percepțiile copilului. Crescând
printre sași, români, maghiari, unchi care vin Din-
germania, părinții care locuiesc la București și ra-
mura oltenească a familiei tatălui, perspectiva co-
pilului alternează, filtrând și ciocnind mereu ele-
mentele acestor culturi diferite. De aici multă flexi-
bilitate a perspectivei, sinceritate, dar mai ales un
umor fin și imprevizibil, plin de imaginație, de o
rar întâlnită candoare. Căci imaginația este acea
calitate a copiilor care îi lasă să vadă dincolo de
evidență, țintit și simplu, spre sufletul oamenilor,
dar și al lucrurilor.

Vârstele jocului este o carte și despre libertate,
în forma ei idilică: a micuțului fericit de pe ulița
copilăriei. Spre deosebire de ceilalți care vorbesc
uneori încifrat și șoptit, cărora și gândurile le pot fi
ascultate de undeva de sus, copilul poate încă să
aleagă și să brodeze în mintea sa lumi ideale:
,,Când ești mic, poți crede ce-ți place – e de părere
Tatăl. Pe urmă, cu o voce înăbușită adăugă: – Mai
târziu n-o să-ți mai placă tot ceea ce ești nevoit să
crezi.”

Elementele de cronotop au un rol aproape
personificat în roman. Pe de o parte avem spațiul
împărțit parcă în tărâmuri și țări, ca în basmele lui
Andersen citite de Bunica: Îngermania este un loc
misterios, țara jucăriilor, a Kaugummi-ului și hai-
nelor din Neckermann, din care descind din când
în când unchii plecați, încălecând pe al lorMärzee-
des alb. Îngermania pare a fi tot ce nu este acasă, la
Rupea, de unde și jalea unora la plecare, uneori
chiar și la întoarcerea la casa părintească. Apoi pă-
rinții copilului, Tatăl și Mama cea tânără, vin de la
București, un loc cam gri și nu prea ademenitor.
Mai este Oltenia de sud, de la Dunăre, în care copilul
petrece o vacanță, tocmai pentru a-și cunoaște ru-
dele din partea tatălui. Un spațiu care prin nesfârși-
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între români. Nici nu devine neamț, odată cu veni-
rea în Germania, țară a făgăduinței, a neamului
său. E o chestiune de echilibristică interioară, de
slalom afectiv și o probă de mare adaptabilitate ca
această ipostază a diferitului să devină în timp o
poziție privilegiată, acceptată, avantajoasă tocmai
prin pluralitatea ei. Vorba lui Onkel Michael din
Germania:” –    Ach was! Prosit și sănătate! Pentru
noi toți! – ridică paharul. – Și pentru fiecare singur,
pe unde se găsește! Că la urma urmei depinzi
numai de tine însuți! No also!”

Referințe critice la ediția germană a cărții:

Zweieinhalb Störche, Editura Transit, Berlin, 2008

O carte a dorului. O carte despre o regiune a
norocului, care de mult a ajuns de neatins. Un
text foarte consecvent, cu atmosferă, profunzime şi
dialoguri proaspete, şi de te întrebi dacă merită
citit: în orice caz!

Uwe Stolzmann –Deutschland-Radio Kultur

Într-o filigrană limbă germană arhaică, des-
crie tainele locurilor izolate de la Şoseaua
Europeană 60, depăşeşte suveran discrepanţele
dintre oameni care, precum bunicul, sunt fie ro-
mâni din naştere, fie saşi transilvăneni/germani,
precum bunica, şi un regim atotputernic.

Ute Büsing – Radio Berlin-Brandenburg

O înregistrare exactă a tonalităţii discuţiilor,
dublată de multiple ne-înţelegeri copilăreşti,
generează umorul profund al acestor miniaturi
doar în aparenţă naive, ale unui copil crescut la
bunici „saso”-români. Încântător datorită modului
nepretenţios şi exact de a povesti.

Markus Bauer – Neue Zürcher Zeitung

țiile inedite, care fie te țin în suspans, întrebându-te
ce va născoci de data aceasta mintea ageră a copi-
lului, fie te fac să izbucnești în râs. Fiind singurul
din familie care vorbește toate ,,limbile” bunicilor,
copilul a asimilat vocabular și sintaxă din română,
germană și săsește, într-o limbă unică, nemaipomenit
de înduioșătoare.   Multe dintre personajele cărții au
un limbaj al lor, astfel că unchii din Germania nu
vorbesc românește ca Tatăl copilului, Bunicul, arde-
lean adoptat, are și el graiul său,  copilul vorbește
cu  Bunica germană, cu ceilalți săsește, unii  o dau
pe ungurește, iar pe uliță toți  vorbesc cumva ames-
tecat,   fără ca în haosul babilonian să  existe un mo-
ment în care să nu se înțeleagă unii cu alții.

O altă temă doar vag sugerată în carte, dar pe
care o consider  importantă este cea a alterității, a
diferitului și a ”rădăcinilor”. De aici o oarecare sin-
gurătate, exprimată repetat în cântecul prin care
copilul  cere berzei un frate mai mare, un prieten
de joacă. Sau scena în care copilul aduce trei brazi
din pădure, împreună cu pământul în care au cres-
cut: „Tatăl spune că acest pământ în care s-a prins
rădăcina trebuie păstrat, pentru ca un copac tânăr,
odată strămutat să poată crește în altă parte.” La
vârsta inocenței, diferențele etnice sunt ciudățenii
care-l plasează pe copil în centrul atenției, de obi-
cei un loc pe placul său. În roman avem, de altfel, o
minunată Transilvanie, perfect armonioasă, dar
mai mult decât atât, o foarte frumoasă conviețuire
între etnic și majoritar.

Însă intuiesc pentru viitoarele romane, în
speranța că autorul ni le va aduce, o accentuare
mai dramatică a acestor diferențe, fine ironii. Încă
din acest roman avem câteva indicii: postura de
venetic a Bunicului, stranieritatea cu care copilul
care vorbește germană e privit la București, scena
în care nu primește pachetul de Crăciun de la bise-
rica Bunicii (Evanghelică) pentru că deși acolo
merge frecvent, e botezat ortodox. Îndrăznesc să
speculez, dintr-o profundă empatie cu micul copil
al romanului, spunând că o familie mixtă este un
privilegiu, dar în același timp nu-ți așterne un
parcurs prea confortabil în viață. În acest mare joc
care e viața însăși, un astfel de copil nu e niciodată
”de-al nostru”, nici sas între sași, nici român de tot
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tă, fără vreo vină, nu a putut-o face multă vreme.
Astfel, când s-a adresat Editurii Ştiintifice cu propune-
rea tipăririi volumului Scrieri sociologice semnat de
Anton Golopenția, a primit un răspuns negativ,
editura motivând că respinge manuscrisul ca
„inoportun“. Și atunci când a încercat să publice o
parte din corespondența lui Anton Golopenția,
editoarea „e tratata“ – ne informează și Sanda
Golopenția – „cu dezinvoltură arogantă, se cer
prefețe și postfețe suplimentare“, o confirmarre, cu
alte cuvinte a valorii corespondenței. Era vorba, în
fapt, de un refuz mascat, de o perpetuare – pe alte
paliere – a desființării elitei intelectualității
românești de dinainte de război.

Numele și mai cu deosebire opera lui Anton
Golopenția și ale Ștefaniei Cristescu au reintrat în
circuitul cercetării și totodată al valorificării mun-
cii lor pe tărâmul sociologiei, al folcloristicii și
etnografiei prin devotamentul, acribia, profesio-
nalismul și puterea incredibilă de muncă ale
Sandei Golopenția. Cărțile semnate de unul sau
altul dintre părinții săi, corespondența dintre ei,
dar și cea purtată cu mulți contemporani, colegi
monografiști ori cercetători și scriitori din țară sau
de peste hotare, publicată în cele patru volume
masive, intitulate Rapsodia epistolară, cu o amplă
Prefață, cu note și comentarii bogate vin să între-
gească astăzi două personalități ce nu pot fi des-
părțite. Și aceasta nu atât pentru că au format o
familie, cât mai ales pentru corespondența preo-
cupărilor care i-a dus uneori chiar la activități
comune. Un exemplu este participarea amân-
durora la campaniile școlii gustiene.
În cele de mai jos mi-am propus să aduc însă în
atenție numai activitatea Ștefaniei Cristescu de
cercetător al vieții satului românesc într-o perioa-
dă în care teroarea istoriei începuse a-și face
simțită prezența, într-o perioadă în care diversele
grupări profesionale erau – mai mult sau mai puțin
– afectate de interferența politicului. Mă refer la
anii 30-40. Ceea ce a urmat după război a însem-
nat, după cum se știe, nu numai respingerea valo-
rilor create înainte și desființarea unor instituții,
dar chiar și desființarea fizică, majoritatea intelec-
tualității românești fiind aruncată în închisorile
comuniste.

MIHAELA ALBU

Ștefania Cristescu-Golopenția.
Destinul unei vieți și al unei opere
aflate sub teroarea istoriei.
Rememorări necesare.

Să nu uităm! Să nu uităm împreună!
Monica Lovinescu

Numele Ștefaniei Cristescu-Golopenția este
pe nedrept cunoscut doar unui cerc restrâns de
cercetători din domeniul sociologiei ori al folclo-
risticii. Unul dintre aceștia, Iordan Datcu, subli-
niase odată că „familia Golopenția a fost una din-
tre cele mai lovite de totalitarismul comunist“.
Drept explicație sunt amintite, pe rând, arestarea
lui Anton Golopenția chiar din sediul Bibliotecii
Academiei (în ianuarie 1950), întemnițarea la Jila-
va, unde a și murit în septembrie 1951 , fiind în-
mormântat, fără știrea familiei sale, într-un
mormânt fără nume și fără cruce din cimitirul
satului. Ştefania, la rândul său, va avea de aseme-
nea de suferit din partea oficialităților comuniste.
Rămânând singură cu doi copii, activitatea științi-
fică îi este întreruptă. Nici păstrarea memoriei
soțului său prin tipărirea lucrărilor acestuia, chiar
dacă într-un final s-a recunoscut arestarea sa nedreap-
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prețul vieții neșansa de a fi trăit într-un astfel de
regim, de a trăi sub teroarea istoriei.

Câteva repere biografice: Ștefania Cristescu s-a
născut în 1908 la Craiova. Și-a obținut licența în
1930 în Filozofie și Filologie, iar între 1931-32
urmează cursuri de doctorat cu D. Gusti și O. Den-
sușianu. Obținând o bursă a statului francez pleacă
la Paris, iar în 1934 obține diploma Institutului de
Etnologie de la Sorbona. Între 1934-1936 își conti-
nuă în țară studiile de doctorat, este numită profe-
soară și participă la monografia Drăguș, apoi la
anchetele de pe Valea Oltului. În 1940 publică Gos-
podăria și riturile magice ale femeilor din Drăguș,
volum premiat de Academie în 1941 (și reeditat
abia în 2002). Sub îngrijirea neobosită a Sandei
Golopenția, a fost publicat mai întâi la Providence,
SUA, volumul Descântece din Cornova-Basarabia
în 1984, iar apoi la București, sub titlul Descântatul
în Cornova-Basarabia (2003).
Cariera Ștefaniei Cristescu, căsătorită în 1939 cu
Anton Golopenția era așadar în plină ascensiune
când Istoria i-a schimbat și ei, ca atâtor români,
destinul. După arestarea lui Anton Golopenția,
rămânând singură și purtând stigmatul unei soții
de deținut politic, este marginalizată („Singura
mea legătură cu lumea este telefonul. Dar cine să-și
mai amintească de mine?“, va nota ea la un moment
dat în notele sporadice ale anului 1977 din jurnalul
publicat în vol. Sporul vieții. În această izolare nu e
de mirare că și cariera științifică îi este împieidica-
tă. Și cu atât mai mult aprecierea asupra a ceea ce
realizase deja.

Așadar, date fiind condițiile istorice, cercetă-
toarea nu și-a putut continua activitatea și nici mă-
car nu și-a putut valorifica în totalitate materialele
culese pe teren. Destinul său, ca și al altor colegi
din școala gustiană, a fost întrerupt. Teroarea isto-
riei își făcuse simțită prezența și în domeniul so-
ciologiei. Institutul Social Român, în care fuseseră
depozitate dosarele cu tot materialul rezultat în ur-
ma campaniilor monografice, a fost desființat și, o
dată cu el, și arhiva sociologică, documente repre-
zentând o oglindă a vieții țărănești a timpului res-
pectiv. A fost înlăturat profesorul D. Gusti, mulți
dintre membrii școlii gustiene au fost arestați
(„unii, cum ar fi Hary Brauner, Lena Constante,

În „Cronologia vieții și operei Ştefaniei Cris-
tescu-Golopenția“, publicată în Revista română de
sociologie (nr 3-4/ 2013), Sanda Golopenția arată
că în „26 aprilie 1978 Ştefania Golopenția moare
la spitalul Dr. I. Cantacuzino, după o lungă inter-
nare. La dorința ei, va fi îngropată în cimitirul din
satul Jilava, pe locul, între timp cumpărat, unde se
crede că a fost îngropat Anton Golopenția. Înmor-
mântarea a fost supravegheată de două Volgi negre
ale securității, parcate la intrarea în cimitir“.

Am început astfel, de fapt, cu partea a doua a
titlului acestei prezentări, cu realitatea pe care o
cuprinde sintagma eliadescă – teroarea istoriei.
Căci pentru țara noastră, ca și pentru celelate țări
din estul Europei, intrarea sub zodie comunistă, în
special cu acea epocă stalinistă în care a avut loc
sovietizarea țării, a dus la crime abominabile, la
distrugeri de vieți, dar și la distrugeri culturale.
Începând de la momentul acela, România – timp
de o lungă jumătate de secol – se va afla într-o de-
vastatoare prăbuşire politică, economică, dar mai
ales spirituală. Sunt transformate (până la nerecu-
noaștere uneori! ) cele mai importante instituţii
(între care Academia Română), este suprimată
presa interbelică și se înființează ziare și reviste
integral politizate, libertatea de exprimare rămâne
un slogan neacoperit de realitate, multe, foarte
multe cărţi sunt interzise (și chiar arse!) , autori
importanți sunt interziși de asemenea sau cenzu-
rați. „Era în vremea când numele unor oameni ca
el (Anton Golopenția, n.n.) se șopteau, să nu nască
suspiciuni, să nu atragă implicări”, rememora
pentru cititorii de astăzi perioada anilor 50 Corne-
lia Ștefănescu, în portretul pe care i-l face fostei
sale profesoare de limba română, Ștefania Cristes-
cu. (v. vol. Sporul vieții, ed. Paideia, 2007, p. 265)
Era suprimat, în esenţă, dreptul de a mai gândi
liber. Tot ceea ce, în timp, devenise tradiţie, gândi-
re şi cultură românească trebuia distrus şi aruncat
în uitare. Memoria devenea un delict anti-statal şi
cultivarea memno-fobiei – obiectiv ideologic
major. Cei rămași în țară aveau să fie obligaţi să
suporte toate aceste monstruoase impuneri, con-
strânşi de cumplitele pedepse ale statului totalitar.

Familia Golopenția, Anton și Ștefania, a fost
una dintre cele care a suferit și a plătit chiar cu
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Traian Herseni, Octavian Neamțu etc. au răzbit du-
pă mulți ani irosiți, și în care alții, cum ar fi Anton
Golopenția, Victor Rădulescu-Pogoneanu, Petre
Ștefănucă, Mircea Vulcănescu și-au aflat moartea“,
ne va aminti Sanda Golopenția. (v. Introducerea la
vol. Descântece din Cornova-Basarabia, Hiat, Pro-
vidence, 1984, p. VII)

În ceea ce o privește pe Ștefania Cristescu, abia
în anii din urmă îi este descoperită și i se poate va-
lorifica opera. Desigur, rolul cel mai important în
republicarea materialului strâns în campaniile mono-
grafice de la Drăguș și Cornova îi revine Sandei
Golopenția. Sunt însă și alți cercetători care s-au
aplecat asupra scrierilor acesteia, analizându-le și
subliniind rolul jucat de tânăra cercetătoare în
campaniile gustiene. Pentru cei interesați de peri-
oada respectivă, ca și de materialele culese și valo-
rificate de unul sau altul dintre monografiști, numele
lui Iordan Datcu este unul familiar. Acesta, citând,
de exemplu, studiul lui Ion Cuceu, cel care se apro-
piase de lucrarea Ștefaniei Cristescu în anii studen-
ției, publicând apoi analiza sa sub titul „Stefania
Cristescu-Golopenția și cunoașterea universului
magic al satului românesc“, aduce – indirect –
informații pertinente nu numai asupra analizei lui
Ion Cuceu, dar și asupra uneia dintre studiile im-
portante ale Ștefaniei Cristescu. Astfel se precizea-
ză că această carte, „neegalata până astăzi, stă ală-
turi de alte două cercetări de vârf ale etnosociolo-
gilor din școala monografică: «Vie musicale d’une
village. Recherches sur le répertoire de Dragus
(Roumanie)», a lui Constantin Brăiloiu, și «Dealu
Mohului. Ceremonia agrară a cununii în Țara Ol-
tului», a lui Ion Ionică“.

După cum se cunoaște, Ștefania Cristescu partici-
pa – în august 1931 -, alături de 55 de tineri, prin-
tre care se afla și Anton Golopenția, la a șaptea
campanie monografică organizată de Dimitrie
Gusti în satul Cornova din Basarabia. La întoarce-
re, pe baza materialului cules, ea va publica volu-
mul Descântece din Cornova-Basarabia. „După un
răgaz de prelucrare a datelor care a durat patru
luni – aflăm amănunte din Prefața Sandei Golo-
penția la volumul editat de ea în SUA, în 1984 –
Institutul Social Român a organizat, între 13 ianu-

arie și 1 iunie 1932, un ciclu de 19 ședințe de pre-
zentare publică a rezultatelor cercetării.“ În conti-
nuare este reprodus programul-invitație, din care
deducem, pe lângă diversitate, o bogată informație,
având la bază o muncă susținută a monografiștilor.
O mărturie a lui Anton Golopenția se referă chiar
la stilul de lucru, scopul principal fiind cunoașterea
satului românesc de la acea dată în esența lui:
„Ținta râvnită/…/ e de a răzbi în miezul ființării sa-
tului, a rânduielii de viață/…/ În lupta aceasta, iz-
bânda e decisă pe urma a zeci și sute de umblări în
lung și lat a satului și a ținutului, în zori, la amiază,
în amurg, a vorbitului cu mai fiecare-n zi cu soare
sau cu vremuială, cu necaz sau voie bună, după ce,
pe cât se poate, toate au fost văzute din cât se poate
de multe locuri.“ (v. A. Golopenția, „Un sat basara-
bean”, reprodus în prefața la vol. Descântece din
Cornova-Basarabia, 1984, p. VII).

În programul-invitație amintit mai sus, mier-
curi, 9 martie 1932 este inclusă comunicarea „D-rei
Ștefania Cristescu“, intitulată „Descântecele”. Volu-
mul publicat de Sanda Golopenția dă seamă de an-
samblul rezultatelor cercetărilor Ștefaniei Cristescu
privind tema respectivă. El conține, pe lângă darea
la lumină a materialelor strânse cu râvnă (descân-
tecele, transcrise fonetic, pe cât a fost posibil) , două
studii apărute acum pentru prima dată în varianta
românească, ele fiind publicate în franceză în 1936
și, respectiv, 1940. Versiunea românească este cea
originală, nefiind o traducere a celei în limba fran-
ceză. Titlurile lor în limba română: „Agentul magic
în satul Cornova (Basarabia) ”, pp. 171-194, și „Frecven-
ța formulei magice în satul Cornova”, pp. 195-210.

Agentul magic, „cel ce îndeplinește ori inter-
pretează o practică magică”, cum îl definește autoa-
rea, e prezentat pe mai multe planuri – vârstă, sex,
grad de instruire, descântători dispăruți, descântă-
torii din jurul Cornovei, sursa de la care au învățat
descântecul, număr de formule cunoscute etc.
Practica magică, cum este de înțeles, nu a putut fi
urmărită direct, „descântatul viu nu poate fi surprins”
de vreme ce, se specifică, „faptul social ar fi stin-
gherit dacă ar asista un străin.” Dar, notează autoa-
rea, „cu puțin talent se pot crea împrejurările care
să dea o reconstituire echivalentă cu un caz
autentic”. (op. cit., p. 172)
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Planurile cărții întregesc noianul de fișe salvate din
fericire și dau o imagine a ceea ce ar fi putut să fie
cartea Practica magică a descântatului de strâns în
satul Cornova dacă autoarea ar fi putut să o publi-
ce. Ea este însă „o carte pierdută”, cum notează cu
regret și tristețe editoarea volumului publicat în
SUA, de vreme ce în țară fie și numai referirea la
Basarabia ca ținut românesc era prohibită. „Cum
după 23 august 1944, studii consacrate Basarabiei
au devenit și au rămas până astăzi, cu intermitențe,
imposibil de întreprins în România, soarta mate-
rialului adunat la Cornova nu a putut face obiectul
preocupărilor explicite ale niciunuia dintre specia-
liștii sau institutele din țară. Chiar articolele publi-
cate deja cu privire la Cornova au fost tacit elimi-
nate din bibliografia lucrărilor școlii sociologice
de la București”, nota Sanda Golopenția în 1984.
De aceea, rodul muncii Ștefaniei Cristescu din
1934 la Cornova a devenit o altă carte, așa cum a
văzut-o peste zeci de ani editoarea. „Volumul, cu
titlul întrucâtva diferit – oferit cititorului în 1984,
specifică Sannda Golopenția – stă, în raport cu ea,
în relația parte-întreg.”

Târziul eliberării de constrângerile cenzurii,
determinate de o istorie potrivnică, aduce în aten-
ție, prin conferințele dedicate satului românesc,
prin articolele și cărțile publicate azi de cercetători
ce dispun de mijloace tehnice moderne nu numai
realitatea timpului prezent, dar și una de demult,
schimbată în mare măsură ori chiar dispărută.
Satul românesc (cel aflat pe teritoriul basarabean
nu mai puțin) a suferit influențe – unele firești,
prin trecerea timpului, altele nefirești, determinate
de vitregiile istoriei. Deopotrivă, satul și oamenii s-
au aflat sub vitregiile istoriei, statul român și-a
pierdut teritorii, dar a pierdut și mare parte din
avuția sa culturală. Am pierdut intelectuali de
valoare, am pierdut cărți și obiecte de patrimoniu.
Viața și ceea ce a putut realiza Ștefania Cristescu-
Golopenția se pot constitui în exemplu tipic de
destin frânt într-un stat aflat sub teroarea istoriei.

EUGEN D. POPIN

ardere

lui Miron Kiropol

suntem

străvezime
zori
sete
nestâmpărată

alteori
șuvoiul
dintre
veșnicie
și
mal

piatra
cenușa
puntea
între
nevăzut
și întrupare

dei filius

după ce pleci
din cuvântul tău
din pasul tău
din gândul tău
din somnul tău

ești
Pretutindele
Netrecerea
Începutul
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GEORGETA RESTEMAN

Îţi caut umbra

Îţi caut umbra rătăcită-n crânguri -
Te-ascunzi la sânul ierbilor, sălbatic,
Croind tăceri de verde enigmatic
Când macii-şi ard petalele pe ruguri.

 
Te prăvăleşti din primăveri, zănatic,
Săruți în treacăt lacrima din muguri.
Când viţa plânge-n pârguiri de struguri,
Tu rătăceşti ca norul singuratic  

 
Și numeri clipe-n tâmpla orei mute;
Te pierzi în noapte pe cărări de vânt
Și în lumina zorilor cernute

 
Te regăsești pe tine-n ceasul sfânt
Și când dorințele se sting, tăcute,
Credința-ți reaprinde-ntr-un cuvânt.

Spre tine urc

 
  Se lasă  înserarea peste grinduri

Rostogolindu-şi umbrele-n amurg,
Ruinele trosnesc în vechiul burg
Când ard mocnit durerile pe ruguri.

 
Doar  şoapte line spre  cetate  curg
Și  răvășesc  tăcerea din adâncuri.
Se spulberă  cenuşile de gânduri
În valuri și în tropote de murg.

 
Pe  ţărm când calci pe urme de vestale,
Tu rătăceşti cătând spre viitor;
Privirile  ți se opresc, domoale,

 
Și  mă  privești, neostenit, cu dor
Când zăbovind în clipa  umbrei  tale
Spre tine urc și uit să mai cobor.

DUMITRU TIMERMAN

Prin codrii Maramureşului

se preumblă străbunii mei
îmbrăcaţi în straie nepământeşti,
strălucitoare,
ca nişte scuturi,
ca nişte torţe nepământeşti,
pentru a despica cu spade luminate
negurile vremurilor noastre.
Vocea lor nemuritoare răsună
ca un strigăt de luptă
din horile bătrâne..

Caii

 
  îşi scaldă copitele

în praful drumului.
Galop însetat.
Câmp de pâine
semănat de bărbaţi
cu flori în zâmbet.
Lacrimi izvorâte din frunţi arse
de Dogoarea amiezii de vară.
Odihna-i un fir de iarbă
sub cupola unei sălcii pletoase.

Pâinea credinţei divine

e Măreţia
din sufletele noastre curate.
Se-nalţă din pământul interior,
plin cu petale de flori,
pâinea credinţei divine.
Peste întinderile paradisului pământesc
zboară păsări de pradă
să se-nfrupte
din slăbiciunile noastre
supuse dulceţii păcatului.
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rațiunea, nu bat câmpii, sunt coerent. Cum? Ches-
tia cu sinuciderea e semn de demență? Vreau să mă
răzbun pe o atitudine? Nici vorbă, doar știu că
Darius va urmări vreun meci, la o oră după dis-
pariția mea. Gata, știu! Vreau să-l eliberez, să nu-i
fiu o povară, să nu-i văd fața căzută, fără culoare.

Oare am fost prea dur cu el și cu maică-sa,
Dumnezeu s-o ierte? Nopțile acelea în care-mi bă-
team nevasta – motive aveam! - să-l fi marcat pe
Darius? Mi se pare că el plângea când o țineam pe
nesuferita afară în viscol. Știe Darius ce fire dificilă
avea maică-sa? Pe el am încercat să-l educ, cu
multă bătaie, desigur, care-i ruptă din rai, lucru
demonstrat, însă mă-sa…era deja o cauză pierdută.
Darius zice că el nu se va căsători din cauza noas-
tră, că am fost o pildă negativă, că i-am arătat iadul
căsniciei. Ei, nici chiar așa, n-are decât să demon-
streze contrariul, că doar există femei de treabă și
harnice. N-am avut eu noroc, asta a fost soarta
mea, însă el poate să caute binele.

Se întunecă afară, mașina încetinește, apoi intră
într-o parcare. Darius caută o toaletă și, probabil, o
cafea. Oare să ies în noapte și dus să fiu pentru tot-
deauna? Și ce-aș face mai apoi? Dacă nu voi avea
putere să mă sinucid? La drept vorbind, sinuciderea
nu e stilul meu. S-o numesc…afacerea ”Sinucy”,
sună modern și percutant.

Chiar că nu mai înțeleg nimic. Darius a plecat
de vreo oră și nu mai apare. Trebuie să văd ce și
cum. Cu greu, ies din mașină. La pompa de benzi-
nă un lucrător vorbește la telefon :

L-am găsit în toaletă… o sinucidere ciudată, o
să vedeți…

Ploaia și-a reluat răpăitul metalic, obositor. Mă
îndrept spre omul ce vorbește la telefon. Avansez
greu, ca un animal muribund.

ALEXANDRU JURCAN

Sinucy

Sunt Anton Albu și am 80 de ani. Stau în ma-
șina fiului meu Darius, pe care de câteva luni l-am
rugat să mă ducă la sora mea bolnavă, la două sute
de kilometri de casa mea. A tot refuzat, a mormăit
– cum face el - dar, iată, minunea s-a produs. Acum
ne întoarcem acasă pe o ploaie aspră și insistentă.
Darius tace ca de obicei și nici cu cleștele nu-i poți
scoate vorbele. Așa zice și nevastă-sa, că nu-i mai
suportă muțenia, însă Darius tace că se protejează,
e cam șmecher la capitolul ăsta. Ascultă radioul, e
un campionat de fotbal, nu vrea să piardă niciun
meci, niciun comentariu. Aș vrea să-i spun ce mă
doare, să-l rog câte ceva, să-l fac să înțeleagă că
viața mea se apropie de malul decisiv. Cui să spun?
Ține volanul în mâini și ascultă toate nebuniile la
radio, eu nu exist, bănuiam asta, dar preferam să
nu cred… să-i povestesc despre copilăria lui ? Mi-
ar râde în nas, nu-l interesează trecutul, doar
berea, fotbalul, zgomotul.

Abia acum, în mașină, mă gândesc serios la si-
nucidere, ca să-l scap de o povară. Fără patetisme,
nu vreau să mă victimizez, însă speram ca Darius
să fie altfel, mai deosebit decât alții din generația
lui superficială. Chiar că nu mi-e bine… și oare
ce-o fi după moarte? Rai, iad sau vid? Tot ce mă
consolează este că la vârsta asta nu mi-am pierdut



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE 7755

cât de repede îi bate inima dușmanului
și războinicului.
Nu s-a descoperit încă mijlocul
de a cerceta balcoanele cerului
în care pendulul celui de-al șaselea simț
ascunde salutări pământene.
Eu nu voiesc decât să vă arăt calea mântuirii.

Rugăciune înainte de a adormi

la 28 martie 1931 la ora 7 seara

Doamne, la mijlocul zilei
m-am molipsit de lene.
Îngăduie, Doamne, să mă culc și să dorm
iar până să adorm, leagănă-mă Doamne
cu puterea ta.
Multe mi-aș dori să aflu, dar nici oamenii,
nici cărțile nu mi le destăinuie.
Doar Tu, Doamne, mă luminează
în drumul spre versurile mele.
Trezește-mă viguros în truda cu înțelesurile,
călăuză sprintenă a cuvintelor
și sârguincios pe veci
în lauda numelui tău, Doamne.

Vana lui Arhimede

În cele din urmă așa a fost,
urmat de consecințe.
Cât de ciudat ar fi, dacă simultan
ar avea loc două întâmplări.
Întrebare: Și dacă în loc de întâmplări
ar apare opt baloane de săpun?
Răspuns: Atunci, bineînțeles, ne-am culca.

Acest răspuns a fost scurt și clar.
Un om a fost învelit în hârtie.
Nu există hârtie. A venit iarna.

DANIIL HARMS

(1905-1942)

E greu să spui ceva despre Harms, cuiva care nu
știe nimic despre el. Harms este un mare poet.

Napoleon nu este atât de mare ca și Harms, iar
Bismarck este în comparație cu Harms un nimeni.

La fel și Lenin, Stalin și Troțki, sunt în compara-
ție cu Harms doar baloane de săpun.

De fapt toți oamenii sunt baloane de săpun în
comparație cu Harms.

Daniil Harms.

***

Eu știu de ce, atunci când drumurile
se despart de pământ,
se joacă cu păsările.
Mie îmi este foarte clar
unde moare soldatul
după ce a rostit ultimul său cuvânt.
Nasturii de plumb ai mantalei sale
devin semne
pentru ceea ce se întâmplă imediat dinaintea-i.
O pală blândă de vânt
suflă în mormântul său.
Cu inspirații grăbite
soldatul își ia aerul
care-i pulsează sângele, prelungindu-i astfel viața.
Nu-i greu de socotit
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2. Fiecare obiect (neînsuflețit și creat de oameni)
are patru accepțiuni funcționale și o a cincea esențială.
Primele patru sunt: 1 ) accepțiunea reprezentativă
(geometrică) 2) accepțiunea utilitară 3) accepțiu-
nea acțiunii emoționale asupra oamenilor 4) accep-
țiunea efectului estetic asupra oamenilor. A cincea
accepțiune se definește prin faptul existenței înseși
a obiectului. Care este dincolo de relația dintre
obiect și om, și servește doar obiectului înseși. A
cincea accepțiune este – liberul arbitru al obiectului.

3. Omul care intră într-o relație cu obiectul,
cercetează cele patru sensuri funcționale ale aces-
tuia. Cu ajutorul acestora, obiectul se stabilește în
conștiința omului, locul unde acesta și există. Dacă
omul ar relaționa din întregul obiectelor doar cu
trei, alteori cu patru sensuri funcționale, ar înceta a
fi om. Cu toate acestea, omul care observă întregul
obiectelor, aprofundând toate cele patru sensuri,
încetează să fie cercetătorul și devine un obiect
creat de el însuși: definindu-și al cincelea sens a
existenței sale.

4. Cel de al cincelea sens important îl are
obiectul numai înafara și dincolo de om, din care
cauză, atunci când își pierde tatăl, casa, pământul
de sub picioare; un asemenea obiect ”PLUTEȘTE”

5. Plutitoare sunt nu numai obiectele, ci și ges-
turile și faptele.

6. Cel de a cincilea sens al dulapului este du-
lap.

Cel de a cincilea sens al mersului este mersul.

7. Multitudinea nesfârșită a definițiilor literare
adjectivate și complicate a dulapului se însumează
în cuvântul ”DULAP”

traducere: MAXIMILIAN DENGG

***

Binecuvântată fi tu masă
care mi-ai sprijinit lampa și cartea
precum și multicolorele fraze
pe sub tine am trecut fără să-mi plec capul
adunând pernuțe pentru neajutorate gânduri
smintitule! ce te-a apucat
să dai de pământ
cu cele pe care omul le-a încredințat rațiunii tale
rămâi pe loc pacoste de lemn.

***

Jacob Lejbos, el e pictor
stătea la o bere. Iar eu, la fel ca el.
El către mine: Iar tu ești brutar?
Eu către el: Cam așa ceva.

***

Am reflectat multă vreme la vulturi
și am înțeles tare multe:
vulturii zboară în nori,
ei zboară, fără să atingă pe nimeni.
Și ampriceputcăvulturii locuiescpe stânci înmunți,
și sunt buni prieteni cu nimfele.
Am reflectat multă vreme la vulturi,
dar cu toate astea, așa mi se pare,
îi confund cu muștele.

Obiecte și figuri,

descoperite de Daniil Ivanovici Harms.

1 . Semnificația fiecărui obiect este variată.
Dacă renunțăm la toate semnificațiile, înafară de
una, facem prin asta obiectul respectiv imposibil.
Renunțăm și la aceasta din urmă semnificație,
înlăturăm astfel, noi înșine, existența obiectului.
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în limbajul comun, a ajuns aproape proverbial: în
romanele burgheze cine studiază filosofia nu poate
vorbi decât despre Kant. Putem chiar spune: a de-
venit un patriarh, un pontifex, un semizeu. Se vor-
bește mult pentru că puțini îl cunosc: e un templu
pe un munte, un templu pe care toată lumea îl
vede și nimeni nu îl vizitează.

Atunci când faima este în acest punct, nu mai
este sigură: este mai degrabă un ecou care se
repetă, decât o iubire care se știe.

În cazul lui Kant cețurile limbajului și dificul-
tatea vârfurilor au ajutat opera.

Pentru a-l judeca, pentru a-i vedea adevărata
față, trebuie trecut prin neguri, urcați munții și dat
deoparte panegiricele: într-un cuvânt trebuie să-l
găsim.

I.

OMUL.

Mărturisind liber: omul, la prima vedere, nu
este simpatic. Este imposibil ca un prusac atât de
perfect, ca un german tipic precum Kant, ar putea
să placă unui latin. Chiar dacă extremele se atrag,
în cazul de față există prea mulți munți între ele.
Știu bine că sunt voci care afirmă că homo logicus,
filosoful sever, trebuie să fie obiectiv, să renunțe la
toate simpatiile și antipatiile, să uite propria per-
soană și stirpe. Ar fi o experiență curioasă dacă așa
ceva ar fi posibil. Știu că mulți au spus-o și că mul-
ți au și încercat. Dar uitați-vă bine înlăuntrul lucră-
rilor lor, și veți vedea că nu au reușit. Persona-
litatea, sentimentele, apartenența la o rasă sunt
acolo, ascunse, implicite, dar prezente. Este mai bi-
ne să mărturisești deschis, decât să le ascunzi în
promisiuni cu amputări imaginare. Filosoful, din-
colo de faptul că este filosof, este om, iar omul nu
rămâne dinaintea ușii cu suficiența imaginată de
bunul Taine.

De aceea eu, latinul, mărturisesc în mod liber
că nu-mi place și nu-l voi putea place pe Kant. Iar
văzut altfel, trebuie să vorbești și despre el, omul,
fiind același motiv care mi-l face antipatic, adică
filosofia nu este ceva independent de omul în în-
tregul său, ci este tocmai expresia rațională a ceea

GIOVANNI PAPINI

(1881-1956)

CREPUSCULUL FILOSOFILOR
(fragment)

KANT

Kant este un filosof celebru: de fapt, este chiar
cel mai faimos dintre filosofii moderni.Tot ce ar fi
putut să-i ofere faimă a avut: de la ucenicii ambi-
țioși, la comentatorii de netulburat, de la monu-
mente în piețe publice, la reviste de specialitate. Nu
sunt însă la fel de sigur, că el ar fi un mare filosof,
apoi nici chiar de faptul că este întotdeauna filosof.
A se avea în vedere faptul că faima lui este suspec-
tă: cine poate spune în ce măsură a contribuit pu-
blicitatea germană și cât ignoranța latină?

Citiți, de exemplu, apologia impresionantă a
lui Cohen, care îi atribuie lui Kant până și meritul
victoriei în bătălia de la Sedán, și gândiți-vă că gu-
rile rele, au spus până și faptul că francezii îl citesc
pe Kant numai pentru a-și conferi aerul de oameni
profunzi.. . . Iar celebritatea sa este suspectă și pe de
altă parte: nu-i așa, este neverosimilă mitic. Kant
nu mai este profesorul liniștit de la Konigsberg, ce-
tățean loial Majestății Sale regele Prusiei, pentru că
a devenit un simbol, un personaj legendar. Nu mai
este un filosof, ci este filosofia însuși. A trecut
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ordonat: în conștiința lui nu a existat nici o remuș-
care, iar în casa lui toate lucrurile își aveau locul
lor. În afara maniilor sale de moralitate și regulari-
tate eu nu pot să găsesc la el ceva mai puternic
decât orgoliul. Se compara cu plăcere pe sine cu
Copernic, așteptând ca admiratorii să-l numească
noul Cristos și noul Socrate, citea fără nici un fel
de plăcere cărțile altora, la fel auzea și obiecțiile la
cărțile sale. Chiar și aceast aspect al orgoliului său
explică caracterul doctrinei sale, adică transpune-
rea de la divin la uman, aspect observat de către
Fonsegrive. Să dai omului ceea ce omul i-a dat lui
Dumnezeu e un gest frumos și Kant l-a făcut. Aș
putea spune că cel mai frumos lucru al vieții sale e
filosofia.

II.

SISTEMUL.

Ce este deci și ce valorează această faimoasă
filosofie kantiană, care a servit istoricilor pentru a
împărți în două perioade gândirea modernă? Ea
este cea care putea și trebuia s-o facă, instrumentul
care l-am văzut parțial.

Kant este un burghez, adică om mic, medio-
cru, prudent, puțin iubitor de aventuri și de este-
tică. Așadar știm a priori, nu-i așa, el nu ne va da
una dintre cele frumoase metafizici, una dintre
acele cosmologii fantastice și grandioase care au
făcut gloria presocraticilor și cartezienilor. E un
om care are ceva de salvat și de limitat: a salva
viața de rău și știința de scepticism, să separe lu-
mea practică de cognitiv, rațiunea de experiență.

Face așadar necesară o etică și o epistemolo-
gie, iar dacă aceasta precede o alta în ordinea cro-
nologică a cărților, fiți atunci siguri că prima o
precede, conștient sau nu, în sufletul lui. Toți tră-
iesc viața practică, doar puțini cea speculativă, iar
Kant era prea filantrop pentru că nu se gândească
imediat la un interes mai larg.

Prin urmare, interpretarea naturală și nu cea
istorică, a doctrinei lui Kant începe cu morala,

ce omul, ca entitate vie, este în lăuntricul său.
Așa că este necesar, chiar și pentru profesorul

nostru de la Konigsberg; Kant o fi, probabil, un
mare filosof, dar cu siguranță este un burghez
onest și ordonat. Toată filosofia lui este aici, în
aceste trei adjective la care vă rog să meditați.
Amintiți-vă că el este un critic și un moralist, adică
un onest în conștiință și acțiune – este un îndru-
mător și un educator, adică un om de ordine în
materia și forma doctrinei sale. Cât despre ones-
titatea intelectuală, el răstoarnă dovezile teologice
de existența lui Dumnezeu și a libertății, iar pen-
tru echitate socială el restabilește credința într-
unul și în altele. Astfel, el este consecvent tempe-
ramentului său, chiar în contradicțiile sale aparente.

El este un burghez, am spus-o, adică un om
mediocru. Nici tatăl, șelarul, nici mama, pietista,
nici micul oraș prusac, nu i-au dat sensul lucruri-
lor mari. În afara moralei creștine și a mecanicii lui
Newton, el n-a văzut nici o altă cale de ieșire. Viața
lui e meschină, mărginită, săracă, viața unui profe-
sor plin de zel, care predă treizeci de ore pe săptă-
mână și primește 1 .490 taleri pe an.

În afara filosofiei este un filistin perfect, care
seara își bea berea împreună cu comercianții râzând
de poveștile zilei, și calculează câte uncii trebuie să
mănânce și câte minute trebuie să se plimbe.

Nici măcar trupul nu era frumos: mic și banal,
cu ceva de maimuță, nu era făcut pentru a seduce
inimi ori pentru poze pitorești. Îi lipsea totul pentru
a fi un om interesant: persecuțiile celor puternici și
aventurile conjugale. De cele dintâi s-a ferit prin
tăcere, de celelate prin celibat. Așa că legenda sa
biografică este istorioara obișnută burghezilor
care-și trag ceasul în timpul plimbărilor și cea a
nasturelui școlarului.

Acest om care vorbește despre totul, are lacu-
ne extraordinare și care sunt alte dovezi ale spiritului
său de mic burghez. Vorbește despre artă și estetică
și nu are habar de Shakespeare, nu a vizitat nicio-
dată o galerie de pictură și preferă muzica militară.
Predă cursuri de geografie, dar nu a fost niciodată
mai departe de zece mile în afara Konigsbergului;
ține mult la sentimente și de mulți ani nu vrea să
aibă relații cu surorile sale sărace.

Dar, în schimb, el este rigid moral și pedant
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lucru în sine, cunoscut numai prin rațiune)a salvat
de asemenea lumea absolutului, a libertății, unde
Dumnezeu și sufletul pot să-și doarmă liniștit
somnul, fiind mereu apte nevoilor morale. Ca bur-
ghez prudent, el a salvat știința și metafizica, iar ca
și conciliator priceput, reușește să salveze simultan
senzualismul empiriștilor și inatismul raționaliști-
lor cu teoria sa a formei și materia cunoașterii. Dar
nu e suficient. El este omul ordinii și iată-l, enume-
rând toate diferențele între concepte, idei, intelect
și rațiune, etc., etc., și elaborează propriul său tabel
al categoriilor, cu proporționalitatea unui arhitect
meticulos și cu minuțiozitatea unui grefier zelos.

Dar, examinând cunoașterea, a văzut că toate
dovezile raționale care i se pot atribui lui Dumne-
zeu, nemurirea, libertatea, nu se susțin, căci nu
există cunoaștere a fenomenului absolut, care e in-
sesizabil, inexpugnabil, incognoscibil. Ceea ce este
onest în Kant filosoful, ni se revelează, dar burghe-
zul Kant, creștin și prusac, care are nevoie de mo-
rală, deoarece societatea merge mai departe, nu se
poate să renunțe la factotum-ul vechilor spiritua-
liști. Dacă știința fenomenalului, a persoanei exi-
gente care este el, nu-l poate recunoaște și-l trimite
în exil din regatul său, Kant își amintește că alături
de regatul rațiunii este și un alt regat: acela al cre-
dinței. Dumnezeu nu poate fi demonstrat, trebuie
doar să crezi. Același lucru pentru nemurirea
sufletului și a libertății. Astfel că rațiunea practică
și rațiunea pură contribuie la aceiași lucrare și
ajung la concluzii paralele. Kant a dus la capăt ceea
ce trebuia să realizeze. Morala amenințată de rela-
tivismul empiric, știința amenințată de scepticism,
metafizica amenințată de știință avea nevoie de un
salvator. Kant care avea nevoie de toate acestea și
de fiecarte în parte, a fost suveranul taumaturg
care a făcut miracolul și a salvat totul, sau aproape
totul, fără a distruge nimic, sau aproape nimic.
Nevoia sa de ordine morală a ajutat morala, în
mod inevitabil metafizica, iar nevoia sa de ordine
rațională a salvat știința, iar drept consecvență a
limitat-o și analizat.

Aceasta este, în evoluția sa spontană și în
motivația personală, schema gândului kantian,
simetric și geometric. Două forme de activitate:
practica și teoria. Două lumi: cea care ține de

Kant este onest, a fost la școala pietiștilor și citește
Rousseau. Suficient pentru a înțelege că morala lui
este creștină, pentru că el, Kant, este un om onest
al secolului al XVIII-lea în Occidentul creștin; in-
dividual și intim, deoarece pietismul a condus la
reconsiderarea vieții intime formalismul protestant
și sentimental, pentru că sentimentul este modern,
iar sentimentalismul este boala celei de a doua
jumătăți a secolului al XVIII-lea.

De fapt, Kant parafrazează sfatul lui Hristos:
„Nu îi face semenului tău ceea ce urăști să ți se fa-
că” și stabilește că omul poartă în sine drept senti-
ment profund legea morală, cea pe care el exprimă
prin faimosul imperativ categoric. Dar datoria nu
este de ajuns, e nevoie de credință. Eu pot avea, du-
pă cum spune Kant, bună voință, gute Wille, dar la
ce îmi servește dacă nu pot s-o urmez? Aceasta
implică așadar, a putea, adică libertatea.
Pe de altă parte omul moral are dreptul la fericire,
care este binele perfect, și aceasta, în măsura în ca-
re credința nu este realizabilă în viața noastră, nu
atât de repede.

E nevoie așadar ca sufletul să fie veșnic și
drept urmare să existe o Ființă supremă, cel care
împarte binele și răul, pentru a atinge binele per-
fect. Tot acest arsenal metafizic este necesar pentru
o morală a credinței.
Dacă ar fi fost o alta, de ex., aceea a interesului, s-
ar putea măcar renunța, sau mai degrabă ar trebui
să se renunțe, dar Kant vrea să stabilească calea lui
fermă și dură a legii morale, independentă de toate
relativitățile motivelor umane.

Dar această revendicare îl costă scump. Pen-
tru că toate aceste susțineri presupun o lume reală,
o lume absolută, iar pe de altă parte, ele trebuiesc
demonstrate. Și iată-l pe Kant antrenat fără voie în
capcana teoriei cunoașterii. Kant, să ne amintim
din nou, este un om al ordinii, onest, ba mai mult,
om de știință și newtonian. Epistemologia sa va
trebui așadar să salveze știința și pe de altă parte să
salveze lumea metafizică. Va trebui să fie ceva bine
cumpătat și perfect, cu o evidentă îngăduință inte-
lectuală. Aceasta este, pînă la capăt, Critica rațiunii
pure.(Kritik der reinen Vernunft, 1787). Kant a sal-
vat știința, adică lumea relativului, a fenomenului,
a determinismului, iar cu numen -ul său ( cf. DEX:
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"Cine nu a visat că este mai mult om și mai
puțin animal."

Giovanni Papini

GIOVANNI PAPINI

Câți dintre noi își mai amintesc de Giovanni
Papini, cel care s-a născut la Florența la 9 ianuarie
în anul 1881 și a decedat în 1956 tot la Florența?

Autorul a numeroase opere, a fost un perso-
naj irizant, atât politic, cât și din punct de vedere
teologic. Atitudinea lui anti-catolică, în prima ju-
mătate a vieții se schimbă, revenind în biserică la
începutul celei de a doua jumătăți a vieții, cu ar-
doarea unui catolic pletoric. Acest lucru devine
evident mai ales în romanul său "Scrisori oame-
nilor Papei Celestin al VI-lea (Lettere agli uomini
del Papa Celestino sesto), Vallecchi Editore, 1946,
dar și în ”Creștinilor divorțați” (Ai cristiani sepa-
rati) Vallecchi Editore, 1967, precum și ”Rugăciune
la Dumnezeu” (Preghiera a Dio) Vallecchi Editore,
1967. Destinatarii sunt preoți, călugări și teologi
precum și poeți, istorici, oameni de știință, creș-
tini divorțați, evrei și oameni fără Dumnezeu.

Dacă alegem doar două din scrisorile ima-
ginare către imaginarul papă Celestin al VI-lea că-
tre preoți și teologi, avem impresia că acestea ar
putea fi scrise la fel de bine și azi. Un autor care
merită din plin să fie adus în actualitate.

prezentare: EUGEN D. POPIN

senzorial și cea numenică, cunoscută numai prin
rațiune. Două surse de cunoaștere: simțurile și
rațiunea.

Opera pare să reglementeze și mai cu seamă,
pare temeinică. Dar noi am făcut planurile fără să
cercetăm temeliile. Acest sistem favorizează multe
lucruri și face multe diferențe, în ideea că ar putea
să reziste. Este foarte convenabil să fi puternic: să
ne amintim că, castelele, sunt negarea confortului.
Este clar că în sistemul trei sunt ideile de bază,
stâlpii care susțin totul; imperativul categoric a
priori, fenomenul și numenul ( sau nomenul –
n.tr.) . Abrogând acestea, edificiul se clatină și se
dezintegrează la prima adiere, iar din marele castel
kantian, refugiul suprem al binelui și al adevărului,
nu rămân decât fragmente de ziduri și turnuri nă-
ruite. Apoi, dacă Spencer are dreptate, în ziua
aceea, cine știe, poate Kant va deveni poetic!
Pentru moment însă este un rege prea puternic,
care trebuie alungat de pe tron.

traducere: EUGEN D. POPIN
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În toată această eterogenitate a materialului
existent, studiat pe întreg parcursul vieţii de Eliade,
ceea ce autorul acestor rînduri consideră a fi una
dintre cele mai importante “lecţii” ale lui Eliade, de
fapt, poate singura sa lecţie care să corespundă a-
cestui termen, este ceea ce a fost numit aici “ega-
litatea” faptelor religioase. Aşa cum am mai susţi-
nut, conceptele lui Eliade sînt coerente în interio-
rul sistemului propriu al savantului, se susţin unele
pe celelalte într-o construcţie sistemico-filosofică.
Dacă oricare dintre ele este refutat, sistemul întreg
este deconsolidat. Multe i s-au reproşat lui Eliade,
dar aşa cum spune Bryan Rennie5, nu i se poate
nega încercarea – reuşită – de a găsi sau de a da un
sens religiei; sau aşa cum conclude Ioan Petru Cu-
lianu, “Eliade nu poate fi contrazis în mod ştiinţi-
fic, nici măcar pentru speranţele pe care şi le pune
în viitorul istoriei religiilor.”6 Dacă opera lui Eliade
este fără îndoială criticabilă, nu e mai puţin adevă-
rat că ea nu poate fi pur şi simplu ignorată sau
complet negată7. Ceea ce cu siguranţă va rămîne
din viziunea lui Eliade şi, după ce va fi înţeleasă, la
un moment dat poate va da şi mai multe roade,
este această lecţie egalitară a lui Eliade, referitoare
la valabilitatea faptelor religioase, concentrată în
ideea – care, după cum se va vedea, nu a scăpat ne-
observată, dar într-un mod ciudat, nici nu a fost
suficient dezvoltată de analişti –, centrală în scrie-
rile lui Mircea Eliade, anume că toate faptele reli-
gioase au aceeaşi valoare, aceeaşi importanţă.
Asupra acestei idei vrem să ne concentrăm în cele
ce urmează.

Mai întîi se cuvine să indicăm că există cî-
ţiva scriitori, gînditori sau savanţi care au observat
interesul egal al lui Eliade pentru orice fapte reli-
gioase, pe care le consideră la fel de importante.
Iată cîteva exemple:

Matei Călinescu a susţinut că oricine ar stu-
dia opera lui Mircea Eliade, va observa: “marea sa
deschidere spirituală, toleranţa sa profundă”8 pen-
tru toate formele religioase.

Emil Cioran se întreba la moartea prietenu-
lui său: cine a fost Mircea Eliade? “Cred că pot răs-
punde: un spirit dechhis tuturor valorilor în exclu-
sivitate spirituale”9. Cu ceva vreme înainte, Cioran
deja afirmase despre Eliade: el “pune pe acelaşi

DORIN DAVID

La marginea labirintului.
Corespondențe între conceptele lui Mircea Eliade

și proza sa fantastică1

Capitolul 5.3. “Egalitatea” faptelor religioase

Ce exprimă însă Eliade prin termenul “fapte”
religioase, care uneori este înlocuit cu “fenomene”
religioase? Asupra lor şi-a concentrat Eliade mun-
ca de o viaţă: “în cercetările noastre, ceea ce ne in-
teresează în primul rînd, sînt aceste fapte” religioa-
se, va declara el în Tratat. Fapte religioase sînt, de
exemplu: “un tabu, un ritual, un simbol, un mit,
un demon, o divinitate etc...” şi acestea sînt doar
cîteva dintre ele2. Ceva mai încolo extinde lista:
“este vorba de rituri, de mituri, de forme divine, de
obiecte sacre şi venerate, de simboluri, de cosmo-
logii, de teologumene, de oameni consacraţi, de
animale, de plante, de locuri sacre etc.”3, adică de
orice, pentru că ne amintim din capitolul al doilea,
orice poate fi o hierofanie, adică poate manifesta
sacrul: “trebuie să ne obişnuim să acceptăm hiero-
faniile oriunde, în orice sector al vieţii fiziologice,
economice, spirituale sau sociale. În definitiv, noi
nu ştim dacă există ceva – obiect, gest, funcţie fizio-
logică, fiinţă sau joc etc. – care să nu fi fost trans-
figurat în hierofanie, undeva, în cursul istoriei
umanităţii”4.
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plan toate religiile”, refuzînd să favorizeze vreuna10.
Ioan Petru Culianu scria, înMahaparinirvana:

“Mircea Eliade a lăsat dispoziţie ca el [Nathan
Scott] să-i administreze extrema oncţiune, ca semn
de înfrăţire între rase şi religii. [. . .] Însăşi moartea
lui semăna pace.”11

Istoricul Neagu Djuvara scria, în numărul
48-49 din Limite, număr dedicat lui Mircea Eliade
la scurtă vreme după trecerea sa în nefiinţă, despre
experienţa literară personală: “Lui îi datorez în
parte setea ce m-a cuprins de a pătrunde puţin în
taina celorlalte lumi care ne înconjoară şi care ne-
au rămas străine. El a luptat neîncetat ca să ieşim
din egocentrismul nostru european spre a cunoaş-
te şi India, China, America precolumbiană, Africa
... Într-un fel, acest pasionat de «ultra-pre-istorie»,
era în acelaşi timp extrem de modern în gândire.”12

Bryan Rennie, la sfîrşitul densei sale exegeze,
deja amintite, scria: “Sistemul lui Eliade nu se con-
stituie în valorizarea unei anumite religii, ci a reli-
giei însăşi, a caracterului religios, pe care îl consi-
deră universal uman. Gândirea sa este intrinsec,
aproape a priori pluralistă”13; “această părere este
în ultimă instanţă prodemocratică”14 (italice B. R.) .

Nu putem fi decît de acord cu această ultimă
aserţiune, care exprimă foarte bine concepţia lui
Eliade. Aşa cum se va vedea din cele ce urmează,
atitudinea lui Eliade privitoare la istoria religiilor
este explicit democratică. Oricum, pentru a evita
orice confuzie între termenul “democratic”, prea
plin de multiple conotaţii, aparţinînd mai degrabă
ştiinţelor politice, şi viziunea lui Eliade privind
faptele religioase, este mai bine să se evite acest
termen. În schimb îl vom folosi pe cel mai clar şi
totodată mai neutru, de “egalitate”.

Este, aşadar, timpul să analizăm opiniile lui
Eliade însuşi asupra acestei probleme, anume ideea
egalităţii faptelor religioase. Fireşte, nu credem că
este nevoie să adăugăm că această idee nu este expri-
mată sub acest nume sau sub această formă nici-
unde de Eliade, şi nici atît de clar cum va fi desluşi-
tă aici.

Încă în primul său volum de eseuri, publicat
în 1930, Solilocvii, se găseşte o afirmaţie a lui Mircea
Eliade care merită să fie amintită. Este puţin criptică,
într-adevăr, cel puţin la început, semănînd mai de-

grabă a paradox cioranian: “Religiile, dacă ar fi mai
multe, ar fi aceleaşi; dar pentru că e una, sînt diferi-
te”. Şi, mai departe, explicaţia – care ar putea trimi-
te cititorul cu gîndul la un extrem relativism, însă
de fapt exprimă egalitatea absolută a credinţelor:
“Şi unitatea «religiilor» se va vădi definitiv cînd
fiecare om îşi va avea modul său propriu de apro-
piere către Dumnezeu, cînd Supremul se va dezvă-
lui direct fiecăruia, fără precedenţa tradiţiei sau a
experienţei colective.”15

Doi ani mai tîrziu Eliade se plîngea deja de
“provincialismul” occidental, de cît de “deprimantă
[este] opacitatea aceasta [a Ocidentului, a occiden-
talilor] întru înţelegerea şi justificarea altor zone de
cultură decît a noastră”16.

Eliade a ajuns la un anumit grad de tole-
ranţă pentru toate faptele religioase încă din anii
tinereţii pornind mai întîi de la o concepţie egalita-
ră a tuturor culturilor, indiferent de mărimea lor şi
de cît de mult sau de puţin le apreciază occidenta-
lii: “Culturile sau civilizaţiile nu stau niciodată, în-
tre ele, în raport de inferioritate sau superioritate.
Este absurd să spui că civilizaţia austro-asiatică, de
pildă, este inferioară civilizaţiei indiene, iar aceasta
inferioară civilizaţiei mediteraneene”17.

Ca filosof şi deopotrivă om de ştiinţă, Eliade
a operat cu conceptele care au făcut obiectul aces-
tei lucrări, care nu şi-a propus să demonstreze dacă
acestea sînt “adevărate” sau “false”, ceea ce oricum
este imposibil. Mai importante pentru analiza de
faţă au fost aflarea modului în care a operat Eliade
cu aceste concepte şi rezultatele la care a dus aces-
ta. Vorbind, spre exemplu, de simbolismul centru-
lui – despre Axis Mundi, sau Arborele Cosmic şi
aşa mai departe – concluziile lui Eliade confirmă
ipoteza acestui capitol, asupra “egalităţii”: “După
cartea siriacă Peştera Comorilor, Adam a fost creat
în centrul pămîntului, în acelaşi loc unde mai tîr-
ziu s-a ridicat crucea lui Iisus. [.. .] se afirmă precis
că mîntuirea omului – prin patimile lui Christos –
a fost posibilă printr-o întoarcere la «centru»,
întocmai cum afirmă toate tradiţiile”18.

Cu alte cuvinte, chiar dacă este vorba despre
tradiţia creştină sau despre credinţa unui trib uitat
de lume, simbolismul, pentru Eliade, este cel care
le pune pe acelaşi nivel, în termeni egali.
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Aceasta nu este însă nici o blasfemie, cum cineva ar
putea crede (i.e. un reprezentant creştin care n-ar fi
de acord să pună pe acelaşi plan crucea Mîntuitoru-
lui şi un arbore). Dar este ceva mai mult, cunoscute-
le generalizări ale lui Eliade, de genul “toate tradi-
ţiile”, dobîndesc acum un altfel de înţeles.

Eliade a meditat toată viaţa asupra problemelor
religioase, este drept cînd a fost foarte tînăr mai
mult asupra celor creştin-ortodoxe, în India prepon-
derent asupra filosofiei şi misticii indiene, şi abia
după experienţa indiană, cînd era încă tînăr (cînd
se întoarce din India, în 1931 , Eliade avea împliniţi
numai 24 de ani), asupra religiei în general. Dar nu
doar India a contribuit la această deschidere a sa.
Ci şi episodul Criterion. Momentul Criterion meri-
tă cu siguranţă un studiu separat, dar este dincolo
de ceea ce această analiză şi-a propus, aşa că acesta
va fi prezentat sumar19.

Criterion este prescurtarea de la “Criterion.
Asociaţia de arte, litere şi filosofie”. A fost întemeia-
tă de un grup de prieteni din jurul lui Mircea Eliade,
inclusiv acesta, la iniţiativa lui Petru Comarnescu,
pentru expoziţii de artă, manifestări culturale, şi
predominant pentru conferinţe şi simpozioane,
avînd subiecte diverse: “Gandhi, Lenin, Mussolini,
Charlie Chaplin, Proust, Gide, Freud, Bergson, Pi-
casso, Strawinski. Prevăzusem o altă serie de simpo-
zioane, în jurul cîtorva probleme: romanul româ-
nesc contemporan, arta românească modernă,
America şi cultura americană, Asia văzută din
Occident şi alte cîteva. [.. .] Ne spuneam că într-o
cultură majoră toate curentele de gîndire pot fi
prezentate. Ne simţeam destul de tari ca să nu ne
mai fie frică de confruntări cu ideologii şi sisteme
potrivnice credinţelor noastre. Simţeam de aseme-
nea că [... doar astfel] vom putea depăşi privincialis-
mul cultural.. .”20. Au fost invitaţi să conferenţieze
oameni din diverse domenii, fără să se ţină seama
de diferenţele culturale, spirituale şi chiar politice,
uneori chiar complet opuse. Şi chiar dacă a durat
doar doi ani (1932-1934), experienţa Criterion a
fost una cu adevărat democratică (egalitară).
“[M]embrii grupării interbelice [Criterion] veneau
din orizonturi culturale diferite (literatură, filoso-
fie, jurnalism, pictură, coregrafie etc.) , […] mem-
brii Criterion-ului împărtăşeau şi convingeri spiri-

tuale (şi politice) deosebite. […] [A] sociaţia a fost
pilda exemplară de cooperare intelectuală, de
dialog deschis, de confruntare necontrafăcută a
opiniilor.”21

Eliade şi-a însuşit această învăţătură, pe care
n-a uitat-o nici după închiderea asociaţiei Crite-
rion, cu toate că la un moment dat a alunecat şi a
exprimat în articolele sale mai mult sau mai puţin
politice o părere mai puţin democrată. Dar, aşa
cum abia a fost susţinut, trebuie să se evite confu-
zia între “democraţia” din politică şi “egalitatea”
faptelor religioase. În 1939, Eliade reafirmă această
din urmă egalitate: “Orice act religios cît ar fi de
«primitiv» (ritual, adorare, liturghie etc.) este o
încercare de refacere a unităţii cosmice şi de rein-
tegrare a omului. Pentru că în orice act religios se
realizează un paradox, se împlineşte «coincidenţa
contrariilor».”22 (italice D.D. ) .

În alt volum, publicat în 1943, Eliade scrie o
declaraţie care de asemenea merită să fie amintită:
“Există o solidaritate a oamenilor şi în destinul lor
spiritual, nu numai pe nivelurile joase, în
instinctele sau interesele lor economice. [.. .] Iar
dacă am interpreta episodul din Parsifal, am putea
spune că firea întreagă suferă de nepăsarea omului
faţă de întrebarea centrală. Solidaritatea s-ar întin-
de, aşadar, nu numai asupra întregii comunităţi
omeneşti din care facem parte, ci chiar asupra vie-
ţii cosmice...”23.

Este adevărat că pentru a-şi ilustra tezele Elia-
de citează laolaltă exemple din diverse locuri de pe
pămînt, dar aceasta nu este decît o evidenţă supli-
mentară a viziunii sale asupra egalităţii faptelor re-
ligioase. De exemplu, în Mitul eternei reîntoarceri
(1949), el citează amestecate documente din Meso-
potamia şi cultura sumeriană, de la popoarele alta-
ice, sau din Egipt, Babilon, Iran, Iudeea şi India24.
De asemenea din această perspectivă cineva poate
înţelege declaraţia sa referitoare la credinţele din
jurul anului nou despre întoarcerea morţilor, con-
cret că aceste credinţe sînt “aproape universal răs-
pîndite”25, fără să ignore, pentru că Eliade nu este
nicidecum naiv, că “există, şi am fi tentaţi să scriem
că trebuie să existe diferenţe destul de conside-
rabile”26 [italice M.E.] . Dar, există un aspect care le
uneşte şi în care Eliade găseşte justificarea modului
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sau de întruparea Logosului.”30 [italiceM.E.]
Una dintre ideile principale ale lui Eliade,

asupra căreia el a insitat foarte mult şi asupra
căreia s-a întors de multe ori, este aceea a nece-
sităţii dialogului dintre culturi, în special între
Occident şi celelalte culturi; Occident care îşi asu-
mă un rol principal şi superioritatea în lume, şi
care s-a ghidat multă vreme după principiul, foarte
bine concentrat de John Dourley în formula: “con-
vert or kill”31 . Acest dialog este necesar şi astăzi,
poate mai mult ca oricînd, cînd, după cum afirma
Huntington în 199632, civilizaţiile se ciocnesc: “cul-
tura occidentală, dacă nu vrea să se provincializeze,
va fi obligată să stabilească dialogul cu celelalte
culturi neeuropene [...] . Nu trebuie să uităm că
toate aceste culturi au o structură religioasă, adică
au apărut şi s-au constituit ca valorizare religioasă
a lumii şi a existenţei umane. [.. .] Este deci impor-
tant nu numai să cunoaştem valorile religioase ale
altor culturi, ci mai ales să ne situăm în perspectiva
lor şi să ne vedem aşa cum apărem în ochii lor.”33

Aceasta este de fapt cea mai “egalitaristă” cale de a
înţelege alţi oameni: să te pui în locul lor şi să în-
cerci să vezi lumea prin ochii lor. Acesta este
modul prin care oamenii se pot accepta unii pe
ceilalţi în ciuda diferenţelor dintre ei; pornind de
aici, indivizii pot ajunge să se înţeleagă unii pe
ceilalţi şi astfel să trăiască în pace (cel puţin cea
religioasă).

Aceste idei care exprimă cît se poate de clar
concepţia de egalitate a faptelor religioase, vor fi
reluate de Eliade în multe dintre scrierile sale. Spre
exemplu, în Imagini şi simboluri: “există o solida-
ritate a speciei umane”34; “nu există discontinuitate
între omul societăţilor arhaice şi misticul apar-
ţinînd marilor religii istorice”35; “omul recunoaşte
în acest complex un fel de arhetip al propriei sale
situaţii în lume. [. . .] Cercetarea [.. .] filozofică [.. .
ignoră] documente privitoare la anumite «situaţii
limită» ale omului arhaic [.. .] analizele ei au drept
obiect îndeosebi condiţia occidentalului modern şi
că, astfel, ea păcătuieşte printr-o lipsă de universa-
lism, printr-un fel de «provincialism uman»...”36

[italice M.E.] ; “simbolismul creştin [trebuie rea-
şezat] în cadrul simbolismului «general», uni-
versal atestat de religiile lumii necreştine, [...] simbo-

său de lucru: “astfel, vom înţelege temeinicia com-
paraţiilor între fapte religioase aparţinînd unor
culturi diferite: toate aceste fapte ţin de acelaşi
comportament, care este cel al lui homo religiosus.”27

De fapt, de acum înainte, în exilul său din
Franţa şi apoi din Statele Unite ale Americii, Eliade
va continua să afirme univoc în cărţile sale, care
încep să aibă şi apoi chiar vor avea în mod con-
tinuu o circulaţie mondială, cel puţin pe parcursul
vieţii lui, această idee a egalităţii religioase, care
pînă înainte de cel de al doilea război mondial a
fost doar aleatoriu susţinută, şi oricum într-o
limbă aproape ignorată de restul lumii, care este
limba română. Poziţia pe care a ajuns Eliade şi
circulaţia extinsă a operelor sale i-au permis, după
cum am văzut, să se adreseze oamenilor din lumea
întreagă şi să le facă cunoscută această concepţie.

Cea mai clară declaraţie a lui Eliade despre
“egala validitate” a oricărui document religios,
adică exact ceea ce aici a fost numit egalitatea fap-
telor religioase, poate fi găsită în Tratat. La început
el afirmă: “Ne aflăm în prezenţa unui material
documentar imens şi eteroclit: un mit cosmogonic
melanesian sau un sacrificiu brahmanic au acelaşi
drept de a fi luate în considerare ca şi textele mis-
tice ale unei Sfinte Tereza sau ale unui Nichiren,
sau un totem australian, un rit primitiv de iniţiere,
simbolismul templului Barabudur, costumul cere-
monial şi dansul unui şaman siberian, pietrele
sacre întîlnite mai peste tot, ceremoniile agrare,
miturile şi riturile Marilor Zeiţe, instaurarea unui
rege în societăţile arhaice sau superstiţiile legate de
pietrele preţioase etc [.. .] fiecare categorie de
documente (mituri, rituri, zei, superstiţii etc.) ne
este, în definitiv, la fel de preţioasă dacă voim să
putem înţelege fenomenul religios.”28 [italice D.D. ]

Iar spre finalul cărţii, aceeaşi remarcă: “orice
poate fi simbol sau poate juca rol de simbol, de la
cea mai rudimentară (care «simbolizează», într-un
fel sau altul, puterea magico-religioasă încorporată
într-un obiect oarecare), pînă la Isus Cristos, care,
dintr-un anumit punct de vedere, poate fi consi-
derat un «simbol» al miracolului întrupării divi-
nităţii în om.”29 [italice M.E. ] , întărită, încă o dată,
în Concluzii: “Dialectica hierofaniei se dovedeşte
identică, fie că e vorba de un churinga australian
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lismul iudeo-creştin al botezului nu contrazice cu
nimic simbolismul acvatic universal răspîndit [.. .] .
Iar nostalgia Paradisului este universală, chiar dacă
formele ei de manifestare variază aproape la nesfîr-
şit”37; “în diversele culturi şi religii – siberiană sau
nord-americană, greacă, iudeo-creştină – aceste
coborîri [în lumile subpămîntene] sînt valorizate
foarte diferit. (.. . .)

(continuare în numărul 1(14) ianuarie 2017)
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in der prallen Sonne

und verbrannte mit die Sohlen der Barfüße

aufdem kochend-heißen Blech

Und schrieb so

absatzlos und ohne Punkt und Komma

(Er drischt mit unglaublicher Vehemenz und Schnelligkeit

aufdie Tasten ein)

Ach, war das herrlich

Vollkommenes Hitzedelirium

(Tipptweiter)

Und dann wieder der Knall aus dem Laboratorium

Rrrroommmssss

(Es schüttelt ihn)

Eine das Hirn vollkommen versengende Hitze

Und dann wieder dieses Erdbeben verursachende

Rrrroommmssss

(Er tipptwie verrückt, reibt sich überKopf, Gesicht und

Brust, so als ob er sich mit der Sonne eincremen wolle)

Ich konnte mir einbilden

es sei mein Schreiben

das die Fundamente zumWackeln bringt

Dutky:

Genau

was Lanský immer gesagt hat

Alarmstufe drei

Gleich kracht es im Staatsgebälk

Wie haben Sie das nur gemacht, Hrabal?

Hrabal:

Ich schrieb über die schöne Poldi

das Stahlwerk in Kladno

Drei Jahre habe ich dort geschuftet

Das hätte ihnen eigentlich gefallen müssen

demHusák und all den anderen

Ich war ein schreibender Arbeiter

das, was sie immer haben wollten

ein Prolet mit einer Parkeo Atom

Bis mir in der schönen Poldi in Kladno

einer dieser riesigen Haken

andenendie Stahlbrammendurch dieHalle gesegelt sind

beinahe den Brustkasten zertrümmert hätte
(Tipptwiederwie rasend)

Die blaue Flamme des Schneidbrenners

warmeine blaue Grotte von Capri

(Hält inne, überleg, tippt)

Oder

Der Blick in den Elektrolytofen

BERNHARD SETZWEIN

Hrabal
und der Mann am Fenster

( Fortsetzung aus der Juli Ausgabe 3 (12) 2016 )

Personen:
Dutky, der Spitzel

Lenka, die junge Frau

Hrabal, derDichter

Ort:

Datschensiedlung in Kersko

Zeit:
Sommer 1997, zur Obstweinzeit

Fünf

Hrabal:
Das Blechdach war der einzige Ort

in unserem Pawlatschenhof

wo die Sonne hinschien

Stuhl und Tisch hab ich mir zurechtgesägt

Na, um die Schräglage auszugleichen

(Dutky versteht immer noch nicht; Hrabal überdeutlich)

Das Dach war schräg

Und dann immer der Sonne hinterhergerückt

Ich zogmein Hemd aus

saß nur in der kurzen Hose
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Dutky:

Eine blühende Phantasie jedenfalls

die haben Sie

Hrabal steigt von derWerkbankherunter, drückt

Dutkydie Schreibmaschine in die Hände. Der steht

nun damit da.

Hrabal:

Und das alles

in der schönen Poldi

Ich sag immer

das Schmelzwerkmeiner Poesie

Dabei hat es

der Vater von LudwigWittgenstein gegründet

Dutky:

Was?

Wer?

Hrabal:

(Überdeutlich)

Das Stahlhüttenwerk Leopoldine

in Kladno

wurde von KarlWittgenstein gegründet

demVater des Philosophen

LudwigWittgenstein

Vielleicht ist das ja der Grund

wieso der Husák und die anderen

derMeinungwaren

da schicken wir all die Professoren der Philosophie

die Doktoren der Ästhetik

und die Magister der Siebengescheitheit hin

damit sie mal lernen

was malochen heißt

Dutky hält noch immerdie Schreibmaschine in den

Händen. Versucht sie abzustellen, doch überall ist

Gerümpel. Er setzt sich in seinen Sessel und nimmtdie

Maschine aufdie Knie. Er beginntdamit herumzuspie-

len. Tippt aufdie ein oder andere Taste.

Dutky:

Sie hatten da Freunde

in der Poldi?

Hrabal:

Oh ja

undwas für welche

Gescheite Köpfe

Kandidaten für den Nobelpreis

Und die stellte man an dieWannen

mit den Säurebädern

die schickte manmit Fleiß

in die Giftküchen

aus denen sie wieder herauskamen

mit solchen Pusteln aufder Haut

Unser Philosophieprofessor zum Beispiel

der hat sich ausgekannt

in allem

und aufder ganzenWelt

hat sich der ausgekannt

Was so passiert

in der Politik und überhaupt

Der hat uns Privatkollegien gelesen

währendwir anderen

in der Pause unsere mitgebrachten Schmalzstullen

schnabulierten

Dutky:

Interessant

Worum ging’s bei den Vorträgen?

Hrabal:

Na der hat uns zum Beispiel erklärt

Pissen und Pinkel ist zwar dasselbe

aber Iran und Irak das ist verdammt nochmal

ein großer Unterschied

Ich glaub, es ging um die Atombombe

Dutky tippt das folgende alles mit. Erst langsam, dann

immerwilder, bis sich die Hebelchen verknoten.

Dutky:

Solche Sachen hat der erzählt?

Undwas noch?

Hrabal:

Von seiner Zeit im Knast

Dutky:

Interessant

Hrabal:

Damals

als sie die Politischen

grad extra

mit Fleiß

zu den allergrößten Rüpel

und den ungehobelsten Gaunern gesteckt haben

damit die mal die Menschheit kennenlernen

die Herren Intellektuellen

Dutky:
Undweiter?

Hrabal:

Bei der Sorte Verbrechern



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE

gab es nur ein Vergehen

nämlich daß einer perfekt

fünfverschiedene Sprachen sprach

wie unser Professor

Die haben den getriezt in der Zelle

bis ihm dasWasser im Arsch gekocht hat

Dutky hält inne im Tippen. SiehtHrabal entsetzt an.

Hrabal:

Ja, Entschuldigung

aber so war nunmal

die Ausdrucksweise bei uns in der Poldi

Das Folgende tippt Dutkywiedermit, in immer rasan-

terem Tempo.

Hrabal:

Die Typen bei ihm in der Zelle

die wollten natürlich unbedingt wissen

warum unser Philosophieprofessor

in den Bau eingefahren war

Hätt’ er gesagt

weil ich ein Politischer bin

die hätten’s ihn büßen lassen

da kannst du Gift draufnehmen

Der wär seines eh sehr bescheidenen Lebens

nichtmehr froh geworden

Hat er halt gar nichts gesagt

Aber sie gaben keine Ruhe

drohten ihm Schläge an

wenn er nicht herausrückt

mit seinemGeheimnis

Dutky:

(Im Tippen)

Und dann?

Hrabal:

Hat er gesagt

er hätt’ ’ne Ziege gefickt

eine schwangere Ziege

und dabei noch das Zicklein

das ungeborene

kaputt gemacht

Das fanden sie in Ordnung

das war normal

und sie ließen ihn in Ruhe

Dutky bricht abruptdas Tippen ab.

Dutky:

Also wirklich

was Sie da erzählen

diese Leute

in der schönen Poldi …

ein einziger Abschaum

Hrabal geht aufDutky zu, nimmt ihm nachsichtig –

wie eine Mutter ihrem Kind das Spielzeug– die

Schreibmaschine von den Knien. Stellt sie neben den

Obstweinballon in das Regal. Zieht das von Dutky

beschriebene Blatt Papier aus der Schreibmaschine.

Dutky steht aufund gehtHrabal nach.

Hrabal:

Dutkylein

ich seh’ schon

du mußt noch viel lernen

(Liest das Geschriebene)

Aber das hier

für den Anfang

gar nicht schlecht

Dutky:

Sie schreiben wohl gar nicht mehr?

Hrabal:

Ach Dutky

jetzt hör endlich

mit diesem bescheuerten Siezen auf

Er nimmt die beiden längst abgestellten

Obstweingläser, geht zu dem Glasballon, füllt sie.

Dabei betrachtet er die Ballons. Ohne daßDutky es

merkt, entfernt er die Gährrohre und verstöpselt die

Ballons mit den Pfropfen, die danebenliegen. Von

jetzt ab steigert sich das Geräusch des Blubberns

kontinuierlich undwird immer bedrohlicher.

Hrabal gehtmitden beiden gefüllten Gläsern zu Dutky.

Hrabal:

Kannst Bohouš zu mir sagen

Dutky:

(Stottert)

Und ich Franta …

also du kannst zu mir

Franta sagen.

Sie stoßen an. Das Blubbern lauter.

Dutky:

Und warum haben Sie keine …

warum hast du keine Lust mehr

zum Schreiben?

Stimmt es wirklich

daß wir bei dir
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mit nichts mehr zu rechnen haben?

Daß es das war?

Aus Äpfel Amen

Hrabal geht zu Dutkys Sessel, läßt sich hineinfallen.

Hrabal:

Ich hatte alles gesagt

was zu sagen war

und zu mehr reichte es nicht

Die Lust war mir auch vergangen

Was war denn das noch für ein Leben?

Keine Eliška mehr

alle Freunde längst

draußen aufdem Friedhof

Schmerzen in den Fingern

schon in der Früh beim Aufwachen

Nicht einmal mehr das Schreiben

hat mir Spaß gemacht

und das war fatal

Dutky:

Warum das denn?

Das Blubbern in den Obstweinballons schwillt

immermehr an.

Hrabal:

Weil das Schreiben

das war immer das einzige gewesen

was mich bewahrt hat

vorm Selbstmord

Schreiben war für mich

wie die Beichte für die Katholiken

das innere Jüngste Gericht

die große Absolution

Auch damit war Schluß

Ich bin tagelang vor meiner Parkeo Atom gesessen

und alles blieb still

Zum Schluß nur noch dieses Dahinvegetieren

im Krankenhaus

weißt du Dutky

das kam für mich nicht in Frage

Und so hab ich das Fenster geöffnet

Gott sei Dank fünfter Stock

Dutky:

Na klar

da hat man den richtigen Überblick

über alles

Hrabal:

Kann man so sagen

8899

Zu der Taube aufdem Fensterbrett

hab ich gemeint

heut’ kein Futter

vom Onkel

meine Täubchen

heute erteilst einmal du mir Flugunterricht

Dutky:

Wie Flugunterricht?

Wer soll fliegen lernen?

Hrabal:

Na, wir alle Franta

wir alle sollten fliegen lernen

Dutky:

Aber das geht doch nicht …

Der Mensch kann nun mal nicht …

Hrabal:

Das wollt ich eben sehen

ob das wirklich stimmt

Dutky:

Und?

Hrabal:

Es war schön

aber kurz ( . . . . . . )

"Aufführungsrechte: Gallissas Verlag, Berlin"

( Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe … )
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Damit er in seiner neuen Stellung, als Repräsentant

der Lufthansa, gut aussieht, mussten wir, für unsere Ver-

hältnisse, größere Ausgaben vorsehen. Dies riss ein großes

Loch in unser Budget. Wieder einmal war ich hin und her

gerissen; auf der einen Seite hätte ich mich nur freuen

müssen, dass er ein so gut bezahlten Posten bekommen

hat, aufder andere Seite hatte ich Angst das die "Lufthansa

story" zu schön war um wahr zu sein. Das kam daher, dass

gerade in dieser Zeit etliche ausländischen Firmen ihre

Vertretungen nach Bukarest sandten und man noch nicht

wusste ob die Sache glat laufen wird. Zwei Monate nach

seiner Einstellung wurde er zu einem Spezialisierungskurs

der Lufthansa nach Hamburg geschickt. Gleich als er

zurück kam stellte ich ein Reisegesuch zu meinen

Verwandten nach Italien. Obgleich er nicht "im Westen

geblieben war" wurde mir das Gesuch nicht genehmigt.

Für die viele Arbeiten die nach unseren unzähligen

Umzügen angefangen waren stellte ich einen Mann ein,

den mir von einer ehemaligen guten Freundin empfohlen

wurde, Er war sogar Parteimitglied. Das einzige was mich

an dieser Geschichte störte: ich war überzeugt, das dieser

sehr gut arbeitende Mann, ein Spitzel vom Sicherheits-

dienst war. Den Umständen entsprechend war seine Ar-

beit von ihm gut aufgeteilt. Jeden Tag nach seinem Dienst-

schluss kam er zu uns und zu meinem Vater. Diese Arbeit

dauerte aber Monate lang. In dieser Zeit hatte er Tür und

Fenster offen, herauszubekommen in welcher Lage jedes

Mitglied unserer Familie sich gerade befand. In unserer

ehemaligen Bleibe fingen die alten Leute an sich einzu-

leben. Mama Tantzi wie für gewöhnlich, nahm sofort die

Züge des Haushalts in ihrer Hände. Mein Vater der mit

der Gesundheit nicht sehr gut bestellt war, schien mir

doch, dass langsam aber sicher in das normale Leben

zurückkehrt. Es gab Vieles mit dem er nicht einverstanden

war, aber da er wusste, dass er nichts ändern kann,

schwieg er lieber. Aus den Briefen meiner Mutter, die sehr

kurz waren und sehr selten kamen, entnahm ich, dass sie

sich viele Sorgen machte seitdem sie erfuhr dass Vlad bei

Lufthansa arbeitet. Telefongespräche waren praktisch un-

möglich. Meinem Schwiegervater ging es immer schlech-

ter, weil sein ehe schon angeschlagenes Herz die neuen

Anstrengungen nicht mehr mitmachen wollte. Vlad fing

an seinem Chef zu widersprechen, der nicht verstehen

konnte, dass man in Rumänien nur mit der Tarom fliegen
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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.

( Fortsetzung aus der Juli Ausgabe 3 (12) 2016)

- Lass mich in Ruhe mit den einen Dummheiten.

Mach was du willst, nur sei vorsichtig. Du weißt ja, immer

alles besser.

Es hat auf ihn keine Wirkung gehabt. Er nahm mich

in die Arme, legte mich aufs Bett, wohin wir so wie so bald

kommen mussten weil es sehr spät war

Mit seiner Art einem etwas nahe zu bringen und mit

anderen hilfreichen Methoden überzeugte er mich wieder

einmal, dass er Recht hatte. Ich glaubte Vlad, wenigstens

in diesemMoment, weil ich ihm sehr vertraute.
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darf, aber nicht mit einer ausländischen Fluggesellschaft.

So konnte er nur selten ein paar Flugtickets verkaufen. In

der weniger Zeit die mir durch die Hausarbeit übrig blieb,

führte ich meine Übersetzungen für die Kooperative

weiter. Ich hatte sehr viel zu tun. Diese Arbeiten waren

sehr vielfältig: Übersetzung aus verschiedenen Sprachen,

aus verschiedenen Sparten weil immer mehr ausländi-

sches Gerät ins Land gebracht wurden, für die es sehr oft

galt auch die Gebrauchtanleitungen in einer guten,

technisch verständlichen, rumänischen Sprache zu über-

setzen. Meinen Bruder Serban sah ich in dieser Zeit etwas

seltener. Er hatte sich von seiner Frau Dora scheiden

lassen und ich hatte eigentlich die Möglichkeit ihn zu spre-

chen wenn wir uns zufällig bei meinem Vater trafen. So

konnte ich mich manchmal auch über Domnica freuen,

die sehr hübsch heran wuchs.

Sehr bald wurde Vlad wieder zu einem Lehrgang nach

Hamburg geschickt. Als ich das hörte, schlug ich ihm vor,

ob es möglich wäre, dass wir auch in den Westen um-

ziehen könnten. Deshalb bat ich ihn sich ganz genau um-

zusehen und um zuhören, ob wir das zu Wege bringen.

weil ich dachte, dass wir, mit 50 und 40 Jahren nicht mehr

die jüngsten sind. Er antwortete mir gleich, dass er seinen

kranken Vater nicht alleine lässt.

33.

Am Ende des Jahres 1968 fing es an meinem Schwie-

gervater immer schlechter zu gehen. Sein Herz hielt seinen

normalen Lebensrhythmus nicht mehr aus: um 5 Uhr früh

aufstehen, aufräumen seines Zimmers und anziehen und

um 7 Uhr mit einem kleinen Kaffee saß er schon an sei-

nem Schreibtisch um zu lesen und zu schreiben. Er wollte

uns seine ganze militärische Karriere als langjährigen

Flügeladjutant des Königs Ferdinand I. und Militär

Attaché hinterlassen.

Am morgen des 10, März 1969 sah ich ihn nicht an

seinem Schreibtisch sitzen. Als ich in sein Zimmer eintrat

lag er auf dem Bett als ob er schlief. Ich streichelte ihn. Er

war kalt. Erschrocken, da Vlad nicht zu erreichen war, rief

ich mein Vater an. Er sagte mir, ich soll einen Spiegel vor

seinem Mund halten. Wenn der Spiegel nicht anschlägt,

heißt es dass er uns verlassen hat.

Als Vlad nach Hause kam, kniet er gefasst neben

seinem Vater nieder, streichelte ihn, küsste ihn. Nach

einiger Zeit drehte er sich um und nahm mich in die

Arme. Er zitterte langsam. Dann ging er zum Schreibtisch

dort wo er wusste, dass der letzte Wille des Vaters lag.

Sämtliche Einzelheiten die sein Vater beim Begräbnis

gerne haben wollte, wurden akribisch genau ausgeführt.

In ein paar Stunden war unsere Wohnung voller Leute.

Die Türe stand offen, die Leute kamen und gingen. Ein

Priester sprach ein kurzes Gebet. Wir standen wie erstarrt

neben ihm. Zum Glück war unser Sohn im Winterurlaub,

so musste er diese schwere Stunde nicht miterleben.

Nach dem Begräbnis ging Vlad traurig wieder zur

Arbeit. Ich bekam natürlich wieder Angst, dass das

Wohnungsamt uns jetzt ein Zimmer weg nehmen könnte,

oder auch die ganze Wohnung, weil sie in der Innenstadt

sehr günstig lag; dann hätten wir wieder umziehen

müssen und zwar in einer kleinere Wohnung.

Mit meinem "Helfer" gelang es mir vor der Rückkehr

von Bogdan aus 3 Zimmer 2 zu machen in dem wir eine

große Glaswand Tür die 2 Zimmer trennte abmontierten.

Und so vergingen wieder ein paar Monate. Ich machte

weiterhin die Übersetzungen für die Kooperative.

Vlad, noch aufgeregter als schon bisher durch die e-

wigen Streitereien mit seinem Chef, ist wieder nach Ham-

burg zum Kurs geflogen und zurückgekommen. Er stand

vor mir und schaute mich fragend lange an.

Ich nahm eine Jacke und ging mit ihm wieder raus aus

der Stadt zum Herastrausee, dorthin wo wir uns früher

immer trafen. Ich sagte ihm kurz: "Verschwinde, aber

schnell". Da er den Reisepass noch in der Tasche hatte,

kündigte er und stieg nach zwei Tagen in den Zug nach

Wien. Nach weiteren drei Tagen, klingelte bei mir das

Telephon und eine raue Stimme sagte mir: "ich habe Vlad

im Bahnhof von Wien gesehen, wo er in den Zug nach

Deutschland umstieg."Das war alles, aber für mich war es

sehr viel.

Mit beiden Händen bedeckte ich meine Augen, mein

Kopf sank immer tiefer, ich fing an zu heulen. Die Tränen

kullerten ohne dass ich sie aufhalten konnte. Plötzlich habe
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sie mich schätzen und dass sie begriffen haben in
welcher schweren Lage ich mich befand.

Ich war beruhigt und wusste nun, dass Vlad alles

richtig machte.

Ein paar Wochen danach klingelte an der Tür einer

der sich für einen Freund von Vlad ausgab.

Sein Kommen störte mich sehr da ich gerade an einer

schwieriger Übersetzung arbeitete. Er fragte mich ob ich

denn überhaupt wüsste, dass Vlad in Deutschland eine

Frau hat, mit die er zusammen lebt, .

Ich bejahte und antwortete ihm fragend:" wie kann

ein Mann so lange Zeit ohne Frau auskommen?

Er stand plötzlich auf, kam von hinten zu mir und

fasste mich mit beiden Händen an den Schultern:

- Wenn sie jemanden brauchen, stehe ich ihnen immer

zur Verfügung.

- Danke, aber ich höre die Klingel, es muss mein Sohn

sein der die Schlüssel vergessen hat.

Daraufhin ist er weg gegangen.

Nach dem Tag, habe ich auch größere Möbelstücke in

der Zeitung zum Verkauf angeboten. Ich gab mir jetzt erst

Rechenschaft, dass man über die Ausreise von Vlad Bes-

cheid wusste. Und der "Besucher", es war für mich klar,

der rumänische Geheimdienst, Securitate.

Von nun an hortete ich Konserven und alles andere

was meine Großmutter, die obwohl 90 Jahre alt sehr

energisch war, Papa und der Onkel brauchten. Ich

hinterließ ihnen auch eine Haushaltshilfe mit der ich die

besten Erfahrungen gesammelt hatte, die selbstständig

arbeiten konnte, was besonders für meine alten

Familienmitglieder sehr wichtig war.

An einem Morgen ging ich mit Bogdan zur Passstelle

in der Nicolae Iorga Straße um einen Reiseantrag zu ste-

llen. Wir wurden abgewiesen und nach Hause geschickt.

Nach einer nicht zu langen Zeit versuchte ich es noch ein-

mal, leider aber mit dem selben Resultat.
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ich aufgehört.

Ich musste mich unbedingt beruhigen und mich so

benehmen damit niemand sieht ,dass eine Veränderung

bei mir eingetreten wäre. Wer soll mich sehen? fragte ich

mich. Ich bin doch alleine hier. Jetzt bin ich ganz alleine.

Es fragt sich nur wie lange das dauern und was noch

passieren wird. Ich verließ die Schreibmaschine und

zündete mir eine Zigarette an. Ich rauchte nämlich seit 15

Jahren. Wie rasch die Zeit verging. Niemals hatte ich aber

gefühlt dass ein einziger Zug aus einer brennende

Zigarette so viel Sicherheit und Ruhe geben kann. Ich

werde es schaffen, wir werden es schaffen! Und ich

musste unbedingt nicht vergessen, dass ich meine

Schreibarbeit nicht zu lang unterbreche, denn sonst hätten

wir nichts zu essen. Jetzt mehr als je. Gleich dachte ich wie

ich sparsamer leben könnte: ohne Haushilfe, ohne viel die

öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, weniger essen...

Sehr bald daraufhabe ich angefangen Kleinigkeiten zu

verkaufen, bei denen man nicht merkt dass sie in der

Wohnung fehlen. Später verkaufte ich durch die

Consignatia (ein Geschäft wo man alles verkaufen konnte

was sonst nicht erlaubt war und was von den "neuen

Herren-Genossen" so begehrt wurde und die auch über

das nötige Geld verfügten) alte Gegenstände die meinem

Schwiegervater gehört hatten. Ich passte ständig auf, dass

man die kleinste Veränderung nicht merkt.

Ich wusste dass es von meinem Schwiegervater einen

Koffer gibt in dem Papiere und Photos aus dem

Königlichen Haus sich befanden. Mitten in der Nacht, in

meinem Schlafzimmer, fing ich an in einem Eimer alles zu

verbrennen. Sie verbrannten mit kleiner Flamme und vor

meinem Augen sah ich wie eine ganze historische Epoche

langsam, langsam, verschwand. Jedes Stückchen Papier

welches da verbrannte, gab mir einen Stich ins Herz.

Von Mutter erfuhr ich nur so viel über Vlad, dass er in

Deutschland bei seinen Verwandten ist.

Kurz daraufbesuchten mich meine guten Freunde Vir-

gi und Fritz Brandrup, die paar Monate vor Vlad ausge-

wandert waren und brachten mir jetzt die ersten Einzel-

heiten wie es Vlad überhaupt geht. Wie immer in meinem

Leben haben sie mir noch einmal zeigen wollen wie sehr
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Ich bekam wieder Angst. Wie wird es mit uns weiter

gehen? Meine Angst stieg.

Es vergingen wieder viele Monate. Beinahe ein Jahr.

Eines Morgens bekam ich Post aus Deutschland. Ein

Photo das ein 850. Fiat vor dem Bahnhof von Frankfurt

zeigte. Zusätzlich ein PaarWorte:

- Ich bin Deutscher Staatsbürger. Küsse Vlad.

1972

Am nächsten Tag gingen wir wieder zur Passtelle.

Endlich wurde uns erlaubt einen Antrag auf end-

gültiger Ausreise aus Rumänien zu stellen. Eines Tages

würden wir den Pass bekommen. Wir warteten seit

beinahe zwei Jahren darauf.

Meine Wohnung war fast leer. Ich hatte bei der Koo-

perative gekündigt. Die Schreibmaschine stand in einer

Ecke und wartete darauf, dass sie irgend jemand mit

nimmt. Wir lebten aus dem Erlös der verkauften Sachen.

Ich traf mich mit niemandem mehr. Bogdan-Peter stand

kurz vor dem Abitur. Er hat Glück gehabt, dass sein

Abiturdiplom vor der Zustellung des Passes mit Ausreise-

visum kam. Glück sag ich jetzt, denn einmal in Deutsch-

land angekommen erfuhren wir, dass er noch ein Jahr in

die Schule gehen musste um den ganzen Stoff aufDeutsch

zu wiederholen damit er ein deutsches Abiturzeugnis in

der Tasche hat. Was er auch tat.

Die Wohnung war zwei Tage nach Erhalten des Pa-

sses, ganz leer. Es sind Freunde und Angehörige die

kamen und nahmen was sie gebrauchen konnten. Ich

schaute zu wie sie das taten, und traurig dachte ich an das

Hab und Gut meinen Familien die auf dieser Weise

verschwand. Für einen der es selber noch nie mitgemacht

hatte, ist es unglaublich. Ich versuchte mir vorzustellen wie

es früher war, sah wie es jetzt ist und wollte mir gar nicht

vorstellen wie es sein würde.
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Mit Bogdan der unter diesem Druck seine Abitur-

prüfung ablegen musste, fuhren wir gemeinsam mit

Papa eines Morgens, endlich, zum Flughafen. Von

meiner Großmutter mussten wir uns, leider zu Hause

verabschieden.

Im Auto erblickte ich nur das Profil meines Vaters

der wie erstarrt schräg vor mir saß. Wir konnten nicht

mehr sprechen. Ich ließ ihn zurück, aber ich wusste

dass es nicht für von ihm für immer trennen muss.

Im Flughafen ein Paar Freunde; wir küssten uns

schnell, so wie man es macht. "Gute Reise!"

Sowohl mein Koffer, wie auch der vom Bogdan-

Peter waren jeder 20 Kg schwer. Es gab nur Kleinig-

keiten die wir mitnehmen durften. Zwischen denen war

auch ein bisschen Modeschmuck. Der Zöllner schaute

ihn kurz an und warf ihn verächtlich in eine Ecke mit

den Worten an seinen Kollegen:"Schau mal, die

Familienjuwelen". Eine Zöllnerin untersuchte mich bis

zu meiner Unterwäsche (was suchte sie?) und in der

selben Zeit guckte habgierig aufmeinem Ehering.

Endlich waren wir im Flugzeug. Ich schaute nur

meinen Sohn an. Der saß vor einem Fenster sehr blass

und angespannt. Er schaute aus wie aus Eis gemeißelt,

so durchsichtig und zerbrechlich, als ob bei jeder

kleinsten Bewegung er in Stückchen zerfallen würde.

Ich schloss die Augen und versuchte mir vorzustellen,

dass das Bild das ich vor mir sehe, nämlich sein Profil

projiziert auf die Wolken in die uns das Flugzeug in fast

unerreichbare Höhen gebracht hatte, ihm Kraft und

Mut für die Zukunft bringen wird. (. . . . . . . )

( Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe …)



Tiparul executat la:
Druck und Bindung

DRUCKEREI LINDEMANN
STIFTSTRASSE 49
63075 OFFENBACH
B.R.DEUTSCHLAND



““ PPooeezziiaa ttrreebbuuiiee ssccrriissăă îînn aașșaa ffeell ,, îînnccââtt aattuunnccii ccâânndd ddaaii ccuu
ppooeezziiaa ddee ffeerreeaassttrrăă,, ssttiiccllaa ffeerreessttrreeii ssăă ssee ssppaarrggăă .. ””

DDaanniiiill HHaarrmmss..




