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Dumitru Chioaru

Diaspora literară românească din Germania este al
treilea număr al revistei Euphorion, după numerele despre
Franţa (2015) şi SUA (2016), din seria pe tema diasporei literare
româneşti. Diaspora din Germania are o istorie care începe cu
instalarea comunismului, perioadă cînd nu numai scriitori etnici germani ci şi etnici români au emigrat în cel puţin trei valuri,
din motive politice sau personale. Primul val al emigraţiei s-a
produs în anii următori celui de-al doilea război monidal, cînd
unii reprezentanţi ai dreptei politice interbelice, ca poetul Horia
Stamatu şi ziaristul Pamfil Şeicaru, dar şi filosoful Walter Biemel, au ales exilul, altfel în România îi aşteptau închisorile comuniste.
Al doilea val corespunde cu perioada de relativă deschidere a României spre Occident ce începe din 1965 şi continuă mai ales după declanşarea revoluţiei culturale de inspiraţie
maoistă, programată de Tezele din iulie 1971 ale lui Nicolae
Ceauşescu, care reintroduceau cenzura şi îngrădeau libertatea
de a călători în străinătate. Ca urmare a acestor condiţii politice
de la mijlocul anilor ’60 şi de pe tot parcursul anilor ’70 s-au exilat în RFG numeroşi scriitori români, printre care Paul Chihaia,
Ion Negoiţescu sau Gelu Ionescu, şi germani ca Wolf von Aichelburg, Oskar Pastior, Dieter Schlesak ş.a. Unii dintre ei au activat ca redactori sau colaboratori la Radio Europa Liberă,
denunţînd dictatura regimului Ceauşescu.
Următorul val al emigraţiei este alcătuit de disidenţa
scriitorilor de etnie germană de la sfîrşitul anilor ’80, ani marcaţi
de teroarea politică şi izolarea culturală a României, care au intrat în conflict cu autorităţile comuniste pentru solidaritatea lor
de grup, ca în cazul Aktionsgruppe Banat (Grupul de Acţiune din
4
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Banat), reprezentat de Rolf Bossert, William Totok, Richard
Wagner ş.a., în care s-a format şi Herta Müller, viitoarea laureată a Premiului Nobel după publicarea operei sale în Germania.
Un ultim val al emigraţiei s-a petrecut la începutul
anilor ’90, după căderea regimului comunist în Decembrie
1989 şi continuitatea lui în democraţie prin acapararea noilor structuri ale puterii de mafia comunisto-securistă, cînd a
plecat în masă populaţia de etnie germană din România,
abandonînd rosturile unei civilizaţii de marcă europeană făurită de generaţii de saşi şi svabi, val odată cu care au emigrat
şi scriitorii Franz Hodjak, Peter Motzan, Andrei Zanca ş.a., dar
şi români precum Carmen Francesca Banciu.
Au răspuns invitaţiei noastre de a colabora la realizarea acestui număr 11 scriitori ai diasporei româneşti din
Germania: Dagmar Dusil, Walter Johrend, Mircea M. Pop,
Eugen Popin, Hellmut Seiler, Andrei Zanca, Dan Dănilă, Carmen Francesca Banciu, Franz Hodjak, Dieter Schlesak şi Olivia Spiridon, oferindu-ne spre publicare texte (poezie, mai
ales) reprezentative pentru creaţia lor actuală, scrise în română sau germană ori traduse din germană în română. Lor
li se adaugă contribuţiile unor scriitori din România: Nora
Iuga, Joachim Wittstock (al cărui sprijin a contat în contactarea unora dintre colaboratori) şi Paul Aretzu, la completarea
temei abordate prin evocări în proză ori comentarii critice.
Acest număr al revistei Euphorion încearcă să fie o
punte de legătură şi dialog între scriitorii din ţară şi cei ai
diasporei din Germania.
1/ 2017
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Dagmar Dusil
Bătaie de aripă

Stropi de ploaie
grei de îndoială
cad
pe pământul ars.

Capane mă opresc
atunci când aproape ating pământul
privește femeile îmbrăcate în fân
și ele sunt hoţi de cuvinte,
fură visele și le scot la licitaţie

Din ţeste de morţi
zboară porumbei
și din aripile lor
cade viitorul.
Ei din timp
culeg clipa
și jos pe pământ
își ard
aripile.

ai libertatea de-a alege între oameni
între lucruri

Porumbeii mi se așază
pe umeri.
Ei culeg din mine
copilăria.
Rămân doar
cântecele de copil.
Duzii
își închid pleoapele.

au fost ei păsări
cu ochii fără dorinţi
și inima rotită din umbră de timp

Îndoiala
frăgezește pământul.
Cântecele copiilor
leagănă duzii
în somn.

cine e maica morţii,
care-n durere și râzând născu
prunc descărnat
pe care-l potoli cu viaţă

Moartea se trezește
în bătaia de aripă
a porumbeilor

Eşti hoţul viselor mele

în spaţii pustii
cu ziduri călătoare

când diavolul
nu reușește
să gonească noaptea tânără
eu stau pe baloţi de paie
așteptând ceea ce va să vină
1 / 2017

Părinţii morţii

cine sunt părinţii morţii
mama, tatăl

au fost războinici
cu pofte nepotolite,
târfe legate de funie
gata spre a fi ucise

cine e tatăl morţii, care
beat de sămânţa macului concepu
cu mădular paralizat un copil
în starea bemol
a străbate muritor
distanţele în destrămare
căutând însetat
copilul cu secera
care stă mut la pândă
cerșind timpul multicolor
al zilelor, nopţilor
în schimbul eternităţii
părinţii morţii:
necunoscuţi
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Soare schimbat

Solstiţiul de vară, soare schimbat
hainele pe dos le-am purtat
vara m-a ţinut captivă
flăcările mi-au dat roată
la vremea schimbării am ars toată
Solstiţiu de vară
hainele s-au uzat
la Second-Hand le-am abandonat
Haine pline la refuz de sentimente
iubirea ardere
ura cenușă
Sentimente pe dos
haine de foc
din care iubirea dispare
totul se scumpește după schimbare
Cenușa în vânt s-a risipit
Ura de coapsă mi s-a lipit
La Second-Hand sentimentele de vânzare

Închipuiri de basm
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extrage rădăcini înfometate
potenţează rezultatul.
Suma anilor
se leagănă
fără plasă la trapez
produsul sentimentelor
se încheie în cerc.
Semnele vânează numere
le închid
în piramidele timpului
scad și adună
multiplică și împart
de oricâte ori:
un rest tot rămâne.
În românește de

Ioana Ieronim

Es sind doch nur Zeitfragmente

die wie Flüsse durch meine Adern fließen
und die schweren Erinnerungen ans Ufer
des Vollmondes spülen
abgelaufene Erlebnisse halten sich
an der Iris meiner Augen fest
ich schöpfe noch eine Kelle Zeit
bevor die Brunnen versiegen

Leben in Frieden

Cenușăreasa eram
când ţi-am fost mirească.

(aus „GrenzenLos Vielfalt leben“. Ausgewählte Gedichte,
Literaturwettbewerb zur 10. Bonner Buchmesse Migration)

Ca Frumoasa din Pădurea Adormită
m-am trezit din somn.

In den Nächten den schwarzen und sternenlosen
Rauscht das Meer in unseren Köpfen greifen die Heimatlosen
Nach den toten Gefährten die vergessen
Die fremden Strände übersäen
Unsere Gesichter blicken aus neuen Rahmen
Unsichtbar gleitend zwischen dem Traum Europa
Und der entwurzelten Sehnsucht
Wir schaukeln auf den Asphaltwüsten der Städte
Wie gekenterte Boote durstend nach Freiheit
Unsere gläsernen Wünsche zerbrachen
Barfüßig schreiten wir über mit Scherben gepflasterten
Wegen
Die Gier hat unsere Schutzengel verschlungen
Nun führt der Teufel Regie
Die Götter tragen hier unaussprechliche Namen
Die Zeit herrscht in tickenden Uhren für sie
Und die hinter ihrer Stirne lauernden stummen Fragen
Warum seid ihr überhaupt hier
Weil wir leben wollen, leben wollen wir
Einfach leben, leben und atmen
Leben wie ihr
Leben in Frieden

În chip de Albă ca Zăpada
am revenit din orizontul lui Hades.

Dar pentru tine ce am făcut
alta decât să distrug un vis?

Matematică
Mereu a fost divizată viaţa ta:
numește doar rupturile care-nseamnă ceva
strânge pasiunile
în unghi ascuţit
adună speranţele, ridică-le la pătrat
6
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Kennwort: Monade

Nur Hoffnungen konnten wir buchen
zu einem überhöhten Preis
sie pokerten mit unseren Nöten
und schlugen die Nächstenliebe ans Kreuz
im Namen Gottes basteln sie Bomben
Schutzengel bleiben blind zurück und stumm
unsere Kinder fragen: Wie fühlt sich Frieden an
ist er blumenblau wie der Himmel und weit
schmeckt er süß oder salzig ist er kalt oder heiß
ist Frieden etwas Wahres oder ein Märchen auf Zeit.
Mit leeren Rahmen kamen wir an
und sitzen ausgegrenzt vor Zäunen aus Draht
und füllen die Rahmen mit verstümmelten Erinnerungen
und Worten in fremden Sprachen aus
in Brüssel sitzen sie und beraten
beraten und tagen und Bomben gehen hoch
und wir warten in toter Zuversicht hoffend
während den Irrtümern die Türen stehen offen
im Reigen von Terror der die Welt bedroht

1 / 2017
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Walter Johrend
XEMXIJA
Iubirea mea a renăscut în Malta
cum piatra galben-bej sub dalta
de vânt și apă milenii scurse-n
lumina stelelor captive-n urse,
dar nu-și aduce aminte când fu alta
și meșterilor amatori unealta
de scos din curcubeiele de iris
culoarea morţii zeului Osiris.
Se oglindește-n ochi de fostă gârlă,
ued cu malul invadat de-aloe,
care-nflorește rar și anevoie
și moare-încet cum coada de șopârlă
zbătându-se în palma unei fiice
născută în infern de Euridice…
BUGIBBA
La o terasă verde cu mese-ntr-un picior
din golful sfântul Pavel, în capăt de Xemxija,
o chelneriţă crudă cum mugurul în via
de-aprilie, îmi dă, cu zâmbetul, onor.
De unde vine fata cu mină de corsar
care își mână nava pe ape tropicale?
Nu-mi amintesc vreodată să-mi fi ieșit în cale
deși sunt de-o viaţă un vagabond hoinar.
De ce-și decolorează firul de corb în scalp
și își sufocă-n cupe de plastic ieftin sânii,
când, îmbătaţi de whisky și nostalgii, hadânii
cu balele curgând i-ar linge bumbul calp?
La o terasă verde cu mese-ntr-un picior,
cu dinţi de aur, hameiul mușcă în strat de spume:
Observ în ochii fetei că am trecut prin lume
cum printre orbii ţării un imperator chior.
WIED IX-XOQQA
Joanna, nume banal,
biblic, pocăit și carnal,
o șoaptă de înger rănit
în sexul nedefinit,
un geamăt de orgă pierdut
în murul bazilicii, mut,
un ţipăt de șoim disperat
când oul din cuib i-e furat,
un zâmbet cu subînţeles
8

ca un măr ionatan, necules,
femeie cu strungă-ntre dinţi
și sperietoare de sfinţi,
botezată-n pustiu cu fir de pisoc
și nu cu apă trecută prin foc,
coborâtă în uedul plăsmuitor
pentru sine, nu pentru botezător,
ieșită, apoi, din nume îmbrăcând
un alt trup, al meu, prin gând
să-mi bântui goală prin encefal
cu râsul tău pocăit și carnal,
meschină ca orice femeie
când toatele își descheie:
Joanna, sculptată cu dalta
în gresia gălbuie de Malta.
ȘOIMUL MALTEZ
Șoimii mai sunt doar în colivii
sau împăiaţi pe umerii vânzătorilor ambulanţi de pe vremea
când unul singur – un șoim - însemna chiria plătită lui Carol
Quintul pentru un an, și insule.
Șoimul se uită la tine cu lacrimi în ochi
când treci și-i arunci o privire nemodulată.
Melita, Melita strigau romanii cu coifuri de bronz,
îngurgitând mierea de Gozo de pe
lindicurile mesalinelor smede parfumate cu busuioc,
femei ușoare la suflet trimise pe insule
să păzească albinele din știubeie.
Șoimii priveau în zbor planat
la cele ce se petreceau în coliviile oamenilor.
Au plecat legionarii și apoi au venit meduzele
grase și transparente cum tanga celei dintâi vestale
siluite de germanul Odoaker
în sanctuarul dacilor liberi de minte,
și au îmbrăcat stâncile galbene
în geluri de păr cărunţit înainte de vreme.
Șoimii se aruncau în picaj peste stânci
și furau iluzii pentru cuiburile ascuns-n ruine.
Pannonia, Pannonia, strigau războinicii ostrogoţi
trecuţi peste Alutus și Maris și Crișuri,
ca să nu le iasă din amintire
gazonul pe care au căzut din uterul, cuib de ghidușii,
al celui mai iubit dintre pământeni,
scăpat de delir prin întâlnirea din pământuri
dintre Matilda și Petrini, filozoful ratat.
Șoimii își cloceau ouăle pe rând,
musafiri nepoftiţi în iatacuri părăsite.
Au venit musulmani, au plecat peste mare,
1/ 2017
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au venit corsari și s-au dus cu pânza umflată,
au venit cavalerii din Rhodos alungaţi
de semiluna neeclipsată de umbra pământului
și n-au mai plecat, și au ridicat catedrale,
rotonde, biserici, forturi și ziduri,
și clopotniţe de piatră galbenă ca fierea.
Șoimii își găseau și în ultimele loc
pentru a da văzduhului vânători de șoareci.
Apoi au venit inventatorii democraţiei moderne,
cavalerii și-au luat calabalâcul,
amestecul de rase și neamuri rămas
au început să cânte Long live the King
într-o limbă neiubită de păsările simbol al libertăţii,
și a rămas de la fii eroi ai Britaniei
cea mai grea încercare pentru un șofer bătrân, continental:
circulaţia pe stânga.
Noroc că mă însoţește benevol un copilot,
feminin, darnic și cu ochi de șoim ne împăiat.
MARFA POINT
Aș vrea să pot admira peisajul podișului
care se prăbușește brusc
în golfuleţul de lângă Marfa Point,
dar ochii îmi sunt doi pelerini
care caută adăpost de noapte
1 / 2017

sub bikiniul tău înflorat în roșu și verde,
culori cu care Zeus a fost zgârcit
când și-a împrăștiat seminţele peste Mediterana.
Și cum noaptea e încă ascunsă
în pivniţele umede ale inchiziţiei morale,
renunţ la pelerinaj și uimit de șansa clipitei
privesc cum două lesbiene se-alintă
în umbra unui colţ de stâncă mușcată de valuri,
și parcă mă scald în penelul lui van Gogh
ca un diez într-o simfonie neterminată,
parcă aș fi refrenul melodios al unui imn,
trompeta care sună deșteptarea armatei de ceramică
ascunsă secole multe sub luturi chineze,
și simt cum vaginul mamei mă aruncă din nou în lumină,
și mă agăţ de fotoni, și plutesc ca o particulă inteligentă
de materie proaspăt născută, peste podiș,
și îmi reazem mintea obosită de ceva
ce pare a fi o comoară ascunsă sub un strat
de gresie galbenă cu buline roșii și verzi.
Aș vrea să pot cuprinde cu inima, aceste locuri
pe care nu le voi mai vedea vreodată, fiindcă tu
vrei să călcăm pe urmele lui Iacov,
aș vrea să-mi ard pe retină un tatuaj albastru
ca o sită prin care pătrund doar imagini necenzurate,
dar tu îmi faci umbră, deasă ca foaia de cort…
Și aș vrea să cobor în golful ascuns privirilor neatente,
de unde nu pornesc drumuri spre Santiago de Compostela…
Din volumul „Golfuri malteze”
9
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Mircea M. Pop

Ca să scrii despre un trandafir

Ca să scrii despre un trandafir
trebuie să-l cunoşti bine
şi nu aşa cum fiecare îl cunoaşte
şi l-ar putea descrie ori desena
ci să intri în sufletul lui de trandafir
şi să ştii ce simte,
să intri în mintea lui de trandafir
şi să ştii ce gândeşte.
Deşi plantă,
trandafirul suferă şi se bucură
ca orice fiinţă pământească
el poate şi ştie să iubească
dar şi să urască.

Ca să scrii cum trebuie despre un trandafir
lasă-te înţepat cel puţin de un spin.

Confesiune

Nu mai am prieteni,
toţi mă ocolesc.
Doar o prietenă,
de fapt nu o doresc.
Ci ea se ţine (aproape)
scai de mine.
Mă vizitează
din cînd în cînd.
Nu stă mult.
Doar mă întreabă
ce mai fac.
Respir, mă străduiesc,
- îi vorbesc –
deci mai trăiesc.

Peisaj estival

În imensul, auriul lan de grâu
vezi ici şi colo
pete roşii de foc.
Arde câmpia?

Florile de mac
- doar sânge pur –
vorbesc cu noi
despre viaţă şi moarte
într-un patetic limbaj.

Când voi pleca

Când voi pleca de aici
voi ajunge dincolo
acolo îi voi întâlni
pe toţi cunoscuţii
şi necunoscuţii mei
ei, oricum, vor avea cu toţii
10
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o oarecare experienţă
…de moarte.

Pastel estival

Ĩmbujorate, florile de mac
zâmbesc erotic
în galbenul lan de grău.

Roşiile flori de mac
cu pistilul negru
în tăcere vorbesc despre dragoste.

Galben cât vezi cu ochii
presărat cu pete de sânge
de nu ştii
dacă natura râde
sau plânge…

Treisprezece permutaṭii existenṭiale

Nimeni nu ştie cȃt mai are de trăit
Nimeni cȃt mai are de trăit nu ştie
Nimeni de trăit cât mai are nu ştie
Nu ştie nimeni cȃt mai are de trăit
Nu ştie cȃt mai are de trăit nimeni
Nu ştie de trăit cât mai are nimeni
Cȃt mai are de trăit nu ştie nimeni
Cȃt mai are de trăit nimeni nu ştie
Cât mai are nimeni nu ştie de trăit
Cât mai are nu ştie nimeni de trăit
De trăit cât mai are nu ştie nimeni
De trăit nu ştie nimeni cât mai are
De trăit nimeni nu ştie cât mai are.

Der Obdachlose

Obwohl er
so einfach
unter freiem Himmel
lebt
und manchmal
verpflichtet ist
das Essen
zu „vergessen“
kann er
ein großes Herz
haben
und es
kann sich
in ihm
ein Philosoph
verstecken.

Wolken

Die dunklen Wolken
sind eine schwarze Drohung
die vom Himmel kommt.

XXX

Alle Verliebten
fühlen sich überall
auf Wolke sieben.
XXX

Ob silberner Schnee
ob Regen vom Himmel fällt
die Wolken weinen…
XXX

Die Wolken weinen
ob Regen vom Himmel fällt
oder weißer Schnee
10
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Eugen D. Popin
congruenţă

un trecător
străbate
desculţ
anii pruncului ...

într-un colţ al croitoriei
maşina de cusut
a bunicului
prăfuită
abandonată
deja de decenii
pe noptiera din dormitor
chipul tatei
ochii-i blajini
dincolo de privire
abia zărindu-se
în ziua de pe urmă
bucuria
inocenţa
uitate
se întorc
în susurul râului
ecouri
prăvălindu-se peste stânci
se pierd
ca o mângâiere
irepetabilă

învăluite
de blândeţea genuinului
dăruiesc
fărâma de iubire
în care există
realitatea
ipocrizia
pustiul
împânzit de scorpioni
se înﬁripă insidios
se arată
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nepăsătoare
cerului
ani
irosiţi
închişi
în beciuri reci
întunecoase –
cel mai crud
şi barbar mod
de umilire a conştiinţei –

sub tălpile goale...
uliţele satului
copilul
care se zbenguie
repetând surâzător
nu-i aşa
mai e oareşce cale
până la izvorul vremurilor ...

însingurare

( nuances de la même couleur )
mamei mele in memoriam
ograda casei
e de-acum pustie
nici măcar greieri singuratici
nu mai rătăcesc pe acolo
iarba
năpădeşte netulburată urmele paşilor
în care nu mai intră nimeni
orfane
orele
rămân dinaintea porţii zăvorâte
umbrele castanilor
din faţa casei
sunt de mult
suspine amuţite
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dileme

3.

râsul fecioarelor
alungă
tăcerea
din chilia pustie
prin hornul
dărâmat
îngeri
se ridică
stingheri
la cer

melcul
e ﬁinţa cea mai
blândă din lume
şi cea mai gingaşă

desăvârşire

... la amiază
ademenit pe semne de răcoarea pridvorului
a urcat pe laviţă
mai apoi pe scara tindei

semne
lucruri
abandonate
la ieşirea din clipă

când m-a privit
de acolo de sus
am înţeles din privrea lui
că sunt şi eu tot melc
doar unul mai mare

tăcerea
levitând
deasupra săvârşirii

12

melcul

casa mea
dintotdeauna
şi pretutindeni
a fost cuvântul în care mă rostesc...
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Hellmut Seiler
Bunicul meu si cu mine
După ce bunicul meu la 68 de ani bătuţi pe muche
A scăpat ca prin urechile acului de închisoarea de tortură
Din Jilava, s-a înfiinţat aproape ostășește în faţa
Veterinarului, căruia între timp îi aparţinea casa lui
Situată în faţa bisericii fortificate, și care după
Desproprietărire s-a instalat frumos taman acolo
în numele dreptăţii; cu mâna întinsă, se spune
aproape că l-ar fi îmbrăţișat.
Această casă, cea mai respectabilă
Din comună, am văndut-o , ușuratic
Cum sunt, la preţul unei bude de curte
De două ori douăzeci de ani mai târziu, în urma
Retrocedării prin cel de-al doilea stat de nedrept;
Și asta chiar fiicei lui, și am bătut palma cu ea
în numele acestei afaceri curate și a tranzitului
blând de valori materiale înspre devalorizare.
„Viaţa se lasă înţeleasă doar frunzărită
Din urmă; de trăit trebuie însă
Să trăiești mereu înainte”
Bunicul meu și cu mine II
După protestele soţiei la poemul „bunicul meu și cu mine”
Pentru joc n-aveam nevoie de multe, bunicul
Meu și cu mine: o masă de stejar, câte un păhăruţ
De must nefermentat, două arcuri bine strunite
Săgeţi vibrând de așteptare, măciuci bătute cu
Cuie de potcoavă, o mistrie pentru mortarul
Care să ne supravieţuţiască de sute de ori
În turnurile de apărare, și-apoi
Aveam nevoie de mulţi ţărani, și nu
Mai mult de atât, o privire limpede de ambele părţi
O suprafaţă netedă în faţa istoriei
ghinioniștilor și a văduvelor de război
Precum și ceva sprijin de la cei
Care nu ne mai însoţeau.
Așa ne jucam noi, aproape tăcuţi
În jurul secolelor
Dedicată ţie
Există buze, ce-mi amintesc
De ţara-mamă.
Există buze, ce-mi amintesc de
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Cele ale fântânii.
Și există buze ce-mi amintesc
De tine.
Există voci, ce-mi amintesc
De cântul păsării
Există voci, ce-mi amintesc
De glasul clopotelor
Și există voci, ce-mi amintesc
De tine
Există ochi pe potriva fundului mării
Și ochi pestriţi ca un caleidoscop
Nu însă
Ca ai tăi.
Început ori sfârșit
Teamă nu-mi e, și totuși
n-am trăit spre
a-mi fi teamă acum.
Însă eu mă întreb
Ce mă fac acum
cu mine fără
de mine În ziua cu totul dintâi
După ultima-mi?
Tu ești eu și eu sunt tu
Chiar dacă aș vrea
n-aș putea să te părăsesc.
Căci nu te poţi părăsi
Nicicum pe tine însuţi.
Doar unul peste altul.
Și-n același timp chiar
Atunci, cu atât mai puţin.
Însoţitoarea nopţii
Și-acum că te-ai dus
Stau pur și simplu, ca înfipt
În grădina pleșuvă.
Peste mine, ca suflaţi
Ușor, pistrui luminoși
De vară pe un chip mișcat.
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Nu știu

E o satisfacţie

Nu știu
Ce îndrăgesc mai mult la tine:
Trăsăturile tale confuze, privirea
Haihui, cutele fine, ţipetele
Înalte la auzul vechilor
Și cunoscutelor glume ca
Pentru întâia oară,
Surâsul tău blând
La cele mai triviale

Nu una naivă, și
Al naibii de
Bazată pe
Două idei:

Ori chiar dansul
Perlelor pe pielea ta
Și abisul, care mă pune pe picioare.

În amurg
Cobor storurile
Și le ridic în zori
De parcă aici ar mai locui cineva
Tu însă, pentru care ar merita
Toate astea, nu mai ești aici

Departe de mine
Pe când erai cândva plecată
Departe de mine
Am sorbit în patul tău
Adânc mireasma
Lenjeriei tale.
Însă nu am putut, n-am putut
Să mi te aduc
Înapoi.

Am visat

Nu că aș fi făcut în viaţa mea
Totul cum trebuie, însă

Am visat că aș fi murit.
Fii me se holbau la mormânt
Care la rândul lui îi pătrundea
Până-n adânc, femeia
scâncea

Aș putea plânge când
Mă gândesc la tine
De ziua morţii mele.

Își freca ochii. La margine, însă
În mesteceni șușoteau frunzele Ori șoptea vântul un nume?

Singurătate în doi

Sfârșitul unei călătorii
După ce taxiul m-a adus în sfârșit
Acasă, după o rar de lungă călătorie
Ce încetează cu acest drum, îi spun șoferului
În timp ce plătesc cu o bancnotă nespus
De mare:
„Dă-mi restul
În monezi mici”
Și bag de seamă după mișcarea
Buzelor lui cum, brusc îmbătrânit
- Înainte rozaliu Și aplecat peste taxametrul ticăind
Numără împreună cu acesta din
Urmă secundele
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Ce nu se întâmplă
Nu încetează nicicum
Să nu se întâmple.

Amici dădeau preotului, care
Părea a nu se sinchisi de asta, mâna.
Cu toţii se bucurau că vor mânca
După asta pâinea uscată a pomenii
undeva în apropiere, în deplină
relaxare, totul. Cineva m-a bătut
în gând pe umăr, altminteri Sub dalba
Cădere a frunzelor
În afara unui scrășnet
De dinţi, nimic.

Traduceri de Andrei Zanca
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Andrei Zanca
Simfonie de iarnă

peste răspunsul tăcerii?

Noapte de noapte aud coborând
tot mai adânc cugetul în inimă

Te-am privit traversând golul nepăsării.
nu ţi-ai întors capul peste abisul dintre
aceste două bătăi de inimă

(fragment)

mâna preschimbându-se
în sentiment, doamne
ştiuţi ne mai suntem
cum bate a toamnă aripa
peste o desfrunzire, dangătul de amiază
în bronzul risipirii, și ninge.
ninge clasic şi ninge a necuprindere.
mult mai aproape de sloiuri
de o tăcere, acum.
voci petrecute.
stropi în agonia mistuită-n ger.
şi e doar întinderea albă şi mută
între ramele negre o adiere de sticlă, egală.
Nu să te laşi în genunchi.
te lasă genunchii de sfială:
nu ne putem întâmpina căinţa dintotdeauna
decât acoperind-o cu sânge şi vorbe-n
câmpul gol / murmurând a vale:
fii tu însoţitorul meu, oglinda
în care-n zori îţi vezi chipul
pălind de presimţiri.
Adâncit în ger pământul, dealul
arcuit, pasul sub arborele gârbov
mersul în iarnă
mersul spre nord:
doar iubirea ne înlesneşte să bănuim taina
dincolo de lizierele vegheate, însă cine
cine se mai apleacă
1 / 2017

şi-am rămas pe ponton prins în plasa
de ţipăt a păsărilor
aici, unde orice bilanţ al unei vieţi
sfârşeşte în rugă
aici, unde moartea e doica luminii
În depărtare, se întrezărea pâlpâind
ieşirea din vreme
băteau a vânăt lizierele şi nimeni
nimeni nu-I auzea bătaia-n poartă.
Şi-a fost o noapte rece de decembrie. senin.
şi câinele s-a oprit înălţându-şi capul.
ningea. ningea. îmbătrânind totul în jur.
iar cei ce ieri ne ţeseau giulgiul
ne împletesc azi cu fir de aur
tapiseria uitării
ce va să vină, zace-n ninsoarea
de pe acum adulmecată
a zăpadă /netezind
dinspre hotare
însingurarea
lung
cel mai lung
drumul dintre aste două cruci
ale lui Hristos din capul satelor.
De-ai putea însă coborî în noi
noaptea ta dinaintea zorilor
somnul şi întunericul
s-ar mistui pesemne
în pietate
câtă vreme vom fi tălmăcitori
străini vom fi ramurii
firav înzăpezind
15
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şi-mi asum însingurarea în susurul egal
şi-mi pare deodată că aud sfârâitul
cumpănit de răsfirarea galbenă
a mosorului din poala
Bunei mele, însă
despre cine se poate spune că stăpâneşte
meseria de a muri
când şuviţele noastre deprind limba
geraniilor, când, fără de mâine, va ninge.
va ninge în plină zi de paşte
peste hristoşii aceştia ruginiţi
ai satelor
Se spune că există o lizieră
dincolo de care gândurile
se adeveresc îndată
cine, câţi ar fi mistuiţi de o iubire
atât de lipsită de garanţii spre a fi
demni de zonă ?
cu toţii însă, deodată uniţi şi avizi de sânge
în faţa chipului însingurat, nemaitulburat
de teamă al celui într-adevăr liber
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singurătatea?
şi e doar ziua ce se desprinde
părăsind o urmă de răcoare
mâna unei fete cuprinzându-ţi
la şaisprezece ani mâna în
întunericul parcului
unde acum se înalţă o gară.
trenul care te va lua în zori.
Atât de stinse frunzele peste care trec
încât aud fulguiala anului trecut
în paşii mei de acum.
vei putea tu vreodată ierta, pădure
cuvântul, puls după puls grădinărind
dezumbrirea unei inimi însingurate?

Răsfrânt din trecut
viitorul sosind
e prezent.
noi, cu toţii, alţii.

şi eu chemând din ochi câinele
luând-o agale prin sunetul lin

însă, ei te acoperă mai întâi cu pământ
şi-abia apoi vor mai vorbi o vreme

încât el, să-şi înalţe capul spre mine
cu aceeaşi încredere dintotdeauna.

despre tine, și-o altă
lumină-i în ochii tăi acum
Nimeni. şi-ntre brazi, zăpada îşi picură
monologul înfiripând arta uitării

Îl mângâi.
îl mângâi cu chipul tău
înscris în palmele mele
aidoma celui înfiorând giulgiul din Torino.
însă cum, cum să pricepi nesfârşirea
cu moartea-n tine?
Tăcerea pare o stingere de vâsle
deşi păşesc prin ger, calc uşor
zăpada în care-a aţipit ca
un prunc lumina.

Cum să te înalţi dacă nu arzi
în clipa decantată a tăcerii,
în depărtarea-n care mă mână
setea însingurării mântuindu-mi
16

în feeria ciuruită dintre felinare
în recluziunea contemplării
rămân / bântuind frigoriferele memoriei
în vântul şuierând ca-ntotdeauna
între marmure şi băltoace:
în aceste vremuri obscure
în aceste vremuri confuze
arta este investiţia cea mai sigură.
Nici o urmă în zăpadă. dinspre zidul casei
deasupra ramurilor, cerul
umbrit de oglindirea întinderii albe
şi-n noi un alt cer. mult mai adânc.

1/ 2017

Euphorion

Un chip se-ntoarce înspre mine, străin
în murmurul mantalelor
traversând colina copilăriei, oprindu-se
aplecându-se peste mine ajutându-mă
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Ninge. ninge peste
intervalul dintre om şi dumnezeu
prin întunericul ruginit pe care l-am traversat
îngemănaţi printre falangele risipite
ale imperiilor

să mă ridic din nou din pulberea albă.

însă, poţi vorbi despre dumnezeu în clipă
fără a nu fi deîndată lovit
de-o blândă amnezie?

Totul s-a fost deja. traversăm o ispăşire.
cu neputinţă a rosti ce zace adânc în inimă.

Denumind, am omis în aceeaşi clipă
a deprinde iubirea

în spatele fărădelegii se poate bănui mereu
chipul unui om încercând o regăsire, însă

ce-n sine le înfiripă pe toate
aşteptându-ne

cine se lasă fără de piatră în propriul abis?

cum zac într-un ecou cele trecute
sub tăcere, ratarea unei întâmpinări

Cu gură de înger de-aş grăi

câtă vreme-n mireasma nopţii
va stărui sublimată moartea

liniştitor de departe m-ar mai vrea
doar ochii mi se vor limpezi
de-o învinsă mâhnire
Apoi, încetezi a mai denumi, însingurat
în plin câmp
cineva luându-te de mână printr-o
întindere de palmă, mersul
doar oprire treptată într-o coborâre
foşnetul râului - o anticiparea de deltă
pământul înserat fugar în alungarea de nor
şi eu tot mai aproape
Și-mi pare că vorbe de mult rostite
au amuţit în pietre.
nu atât
cine suntem
cât mai ales ce ne suntem.

dinspre care în zori denumim măruntele
neînsemnatele, sfiala acestui abis de lume
copilul din noi
Readuce-m-aş de unde m-am fost pornit
mesager ori reîntors de bună voie, aud
aud paşii tăi în inima mea, aproape
mereu mai aproape, atât de despovărat
şi fără de gând, încât
liniştea dintre arbori
e tangentă de răcoare
transparenţei depline a inimii. îndur.
îndur, şi-un alt spaţiu mă întâmpină.
Nu atât frigul. ramura înscrie iarna pe cer .
însă cine, cine va putea vreodată măcar
atinge poemul desăvârşit al pădurii ?

nu atât de unde venim
încotro ne-ndreptăm

Îngenuncheat între câine şi ramură
mă aplec peste apă sorbindu-i
cu gratitudine memoria.

cât mai ales unde ne suntem acum

imprevizibilă sfâşie bezna o stea.
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Păşesc sub desfrunziri lăsând în urmă
până şi mersul
toamna stinsă-n frunza căzută, pasul
estompat în auz la adulmecarea zăpezii
şi deodată nimeni, nimic nu mai aparţine
morţii în contrapunctul de iarnă
la căderea de fulg
Ascult murmurul Dunării
în fulgul acestei ierni:
doar inima răzbate între două rostiri.
un privilegiu al tăcerii.
Într-o zi, mi se va opri şi ea.
ca eu să pot pleca mai departe.
Ninge. ninge, cum ai traversa o reculegere.
Casele, străzile, zidurile, catedrala
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există în oprirea cufundată din jur.
Doar urmele câinelui înspre poarta crăpată.
Ninsoarea sombrată de acalmie
în pâlpâitul felinarelor.
Lumini de aşezare
în colţ de ochi / ninge.
Ninge. şi numai în aşterneri de zăpadă
mi s-ar putea înscrie-a cărare urmele.
Deschid uşa şi-n prag
mă întâmpină tăcerea.
Într-adevăr, adevăratul poet
e un Hristos ratat.
Să ne iertăm între noi aşadar, totul.
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Dan Dănilă
Scrisoare
Mă vedeţi? Nu mă mai vedeţi,
deși nu m-am ascuns de voi
după alte ziduri decât ale noastre,
ale orașului nostru – când stau cu voi
la masă, în oglinda cafelei zăresc
chipuri surâzătoare, prin pahare
treceţi în șir spre localul cu poezie –
dar omul cu palton greu care citește
din mers grăbit între două librării
destul de apropiate ne lipsește,
tăcerea lui, o parte din tăcerea mea
De fapt, omul din visul repetabil
purta mereu pelerină, iar coama
căruntă îi flutura în vânt – aplecat
își urma drumul pe care îl cunoștea
cu ochii închiși, chiar orbește – cel
care îl urmărea nici nu știa cine este,
ca o frunză uscată lipită de umbră,
ca o rimă rară care devine obsesie –
ecoul unui hohot ar fi ajuns mai ușor
Apar când și când cu o carte nouă
dar voi nu mai știţi să mă salutaţi
sau nu mai vreţi să tăcem împreună,
da, voi vă ascundeţi după zidurile,
după zidurile orașului vostru – eu spun
e și orașul meu, va fi mereu astfel –
nimeni nu m-a văzut plecând vreodată
și nimeni nu știe când mă voi întoarce,
nu sunt cel mai trist din cetatea aceasta
În curând vor veni poate doar cărţile
pentru cei capabili de naivă uimire,
copii bătrâni care își simt ficatul,
cărunţi pofticioși de spumă colorată,
apoi tăcerea. Cândva ne vom întâlni,
doar atunci cu adevărat, necamuflaţi
în silabe, dezbrăcaţi de șoaptele stinse,
cu frunţi neascunse după coperţile reci,
către seară, când începe oricare vrajă
Va fi precum prima ninsoare – discretă,
blândă capitulare a unei cetăţi fără porţi,
revelaţie mută a unei vârste nedorite.
Știu că va fi un cenaclu de neuitat.
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O mie de femei

- fragment de roman -

“Pe atunci, foarte tânărul geolog Horia, era plecat ca
de obicei „pe teren” și ajungând la capătul unui sat, într-o seară
târzie de septembrie, căuta un loc de dormit; era flămând şi
atât de obosit că ar fi acceptat chiar şi o claie de fân. Fără multă
codeală, Paisie, primul sătean întâlnit pe uliţă, îl condusese spre
casa lui proaspăt văruită în care trăia singur și foarte respectat
de toţi sătenii. Avea spre patruzeci de ani dar era deja văduv și
se gospodărea cu mare pricepere… iute îi pusese pe masă
pâine, brânză, cârnaţi afumaţi, ceapă, niște roşii şi o stacană
smălţuită de vin rubiniu, stors din via lui.
– Beţi şi mâncaţi, domnişorule, că dormitul mai poate
aştepta oleacă... rar intră mosafir la mine în casă.
Şi chiar a trebuit să mai aştepte cu dormitul, fiindcă tot
vorbind verzi şi uscate, trecuse cu mult de miezul nopţii… vinul
era o minune şi tot ciocnind și povestind, dintr-o cană s-au făcut
trei… drumeţului îi sărise somnul ca prin minune, era bine dispus și sătul, iar acum devenise mult prea curios de legendele
locului ca să-l poată întrerupe pe povestitor. Paisie fuma şi el
foarte mulţumit din ţigările americane ale orășeanului, lăsând
la o parte mahorca puturoasă pe care și-o răsucea în hârtie de
ziar şi povestea molcom întâmplări din copilărie sau basme auzite de la bunicii lui, înainte de toate legenda cu urieșii care
dădeau numele satului, Urieși.
– Apoi se zice că demult, demult, pe când erau prea
puţini oameni pe pământ, trei urieși au văzut locul aiesta și au
vrut să-și facă trei palate, care mai de care mai mari și mai frumoase… dar când au isprăvit, urieșoaica pe care toţi trei o
peţeau, a venit și nu le-a găsit pe placul ei… castelele i se păreau
prea mici și apoi nu era nici un lac pe aproape, ca să se poată
îmbăia pe lună plină, plăcerea ei cea mai mare… atunci urieșii
au lăsat totul în paragină și au plecat mai departe, către
miazăzi, ca să caute un alt loc, cu iezere… iară povestea spune
că acele trei dealuri ţuguiate, Gruiul, Mohorâtul și Cuibul, pe
care le vedeţi în jurul satului, sunt ruinele palatelor.
Îl întrebase atunci pe Paisie dacă nu văzuse cumva prin
apropiere niște pietre mai deosebite, colorate și sclipitoare, sau
stânci care apăreau în mijlocul câmpului sau pe unde nici nu te
aşteptai să dai de ele, ciudăţenii din acestea… în acest fel, întrebând localnicii, descoperise de-a lungul carierei nişte lucruri
care nu erau cuprinse pe nici o hartă. Oricum, vechea hartă geologică a României data din anul 1929 şi după aceea se tot încercase trecerea la o mai mare acurateţe şi chiar la depăşirea
adâncimii de 2 metri, care era baremul minim, fără să mai vorbim că multe detalii erau de fapt secrete militare sau de stat, legate de zăcăminte rare sau alte amănunte cu importanţă
strategică şi care nu erau publicate niciodată, adică existau de
fapt două hărţi, una publică și una secretă. Paisie îi povestise şi
el despre un câmp de la marginea satului, unde oamenii îşi
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rupeau sau îşi toceau mereu plugurile când le era lumea mai
dragă, erau nişte bolovani care se ascundeau cam la un cot
adâncime.
– La chetre nu mă prea pricep eu, domnule Horia
dragă, numai la vie, tata a fost vier, bunicul şi străbunicul la fel…
dar eu ştiu din bătrâni că pământul din podgorie e ca o oglindă,
nu trebuie să fie prea negru că nu se coc strugurii care atârnă
gios… noi chetrele le adunăm şi le aruncăm pe drum, ca să mai
scăpăm de tină şi noroaie, dar știu un loc unde chetrele răsar
tot mereu, ca soiul rău.
A doua zi de dimineaţă, după ce s-au întărit puţin, au
plecat ca să vadă locul cu pricina: geologul și-a scos din raniţă
lopata lui rabatabilă austriacă de război şi după trei împunsături a dat într-adevăr de roca respectivă. Era un porfirit
destul de pestriţ, care după câte îşi amintea nu prea avea ce să
caute în zonă și din care luă pentru orice eventualitate o probă
pe care o desprinse cu micul lui ciocan de geolog din oţel special, unealtă de care nu se despărţea niciodată. Dar la întoarcerea acasă, studiind harta mare, constată că în regiunea
respectivă erau menţionate mai multe asemenea creste la mică
adâncime, acoperite de un strat subţire de aluviuni şi sol nou.
În schimb, avu o surpriză plăcută – la marginea câmpului, printre pietrele adunate de-a lungul anilor de localnici, era o
grămadă de cioburi foarte interesante de ceramică foarte
veche, cu vagi urme de culori, asemănătoare celei de Cucuteni,
pe care le adună imediat într-un săculeţ pentru Andru, prietenul lui arheolog.
– Apoi cioburi din aiestea sunt peste tot, n-am eu mâini
destule ca să le adun pe toate, îi zise Paisie şi îl conduse în spatele casei lui, la o altă margine de ogor, unde oamenii îngrămădeau toate pietrele şi cioburile găsite la arat, greblat sau
prăşit. Horia umplu încă un săculeţ cu cele mai interesante dintre ele şi îl rugă pe săteanul cam mirat de aşa pierdere de vreme
să i le păstreze cu mare grijă, că o să-i trimită în curând pe un
domn pe nume Andru, de la Bucureşti, un coleg de-al lui, mare
arheolog, care o să-l întrebe de ele. Andru avea să-l răsplătească precis pentru ajutor, îi mai spusese la plecare.
S-au despărţit buni prieteni, Horia a primit o sticlă din
vinul excelent al casei şi i-a lăsat nişte bancnote pe care le-a
ascuns în bucătărie sub o farfurie, când era singur în odaie,
fiindcă Paisie nu voia să primească absolut nimic în afară de
ţigări americane. De atunci s-au văzut de multe ori, fiindcă ori
de câte ori era prin apropiere, îşi făcea drum pe la Urieşi şi întotdeauna era primit cu drag, ca un frate.
................................................................................................................
Paisie i-a îmbrăţişat cu mare foc, plin de veselie, zâmbind mereu şi mângâindu-şi barba sură şi i-a invitat să coboare
treptele de stejar, adânc sub pământ, în pivniţa uriașă din
piatră şi cărămidă boltită; la loc de cinste, aproape de intrare,
era o candelă aprinsă şi o icoană veche de lemn a Sfântului Trifon, cel care fereşte viile şi livezile de omizi, mană şi lăcuste. Beciul era foarte larg şi iluminat electric. Emil trecea uimit printre
sutele de butoaie de toate mărimile, unele mai înalte decât
omul, altele de mărime obișnuită, stivuite în piramide; unele
aveau fundurile din stejar de culoarea aurului sculptate cu motive tradiţionale, ciorchini, vrejuri şi frunze de viţă, ţărani cu ul20
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cele în mâini sau păsări exotice cu struguri în cioc. Fiecare butoi
avea lapidare însemnări cu cretă de diferite culori, date, ani,
luni şi alte rune sau simboluri, plutea un uşor miros de pivniţă
și vin acrişor, plăcut totuși. S-au oprit la o “răscruce” unde era
o măsuţă cu patru scaune din stejar şi au gustat câte o înghiţitură din cinci vinuri diferite, foarte vechi, pe care Paisie le
trăgea cu o pipă lungă de sticlă direct din butoaie, urcându-se
pe o scară specială.
Acolo, la câţiva metri sub pământ, era o linişte neverosimilă, dar asta numai fiindcă încă nu se adusese vinul cel
nou, fiindcă atunci, le povestise moşul, ţi-era şi frică să stai singur acolo de atâtea bolboroseli, gâlgâieli, gemete şi oftaturi, de
parcă erai în fundul iadului sau într-un ospiciu plin de muribunzi, iar asta îi amintea mereu de război, de atmosfera aceea
lugubră de după bombardament, trăită de el în tranşee, când
cei rămași teferi purtau pe tărgi zecile de răniţi care oftau și se
văicăreau, ajutându-i cum puteau pe sanitari. Iar dacă se mai
lua cumva şi curentul, flăcările lumânărilor vibrau şi dansau ca
mişcate de duhuri, aruncând umbre ciudate pe pereţi. Atunci
Paisie se crucea mereu şi nu prea era în apele lui.
Au ajuns şi într-un loc în care vinul spumos era ţinut în
zeci de mii de sticle prăfuite și pline de plase de păianjen, sticle
care trebuiau răsucite periodic într-o anumită direcţie şi cu un
anumit unghi; din loc în loc, în pereţi erau niște mici firide în
care vedeai pahare, lumânări, chibrituri şi lămpi de gaz. Bătrânul le-a arătat cu vădită mândrie şi cea mai veche sticlă de vin,
de peste o sută de ani, cu dopul îmbrăcat în ceară roșie, despre
care nimeni nu ştia exact dacă nu cumva se oţetise între timp,
dar era păstrată ca mascotă, pentru expoziţii și jubilee.
După o vreme s-au oprit, ar mai fi putut merge multe
zeci de metri, în mai multe direcţii, dar văzuseră destul iar Horia
era cam obosit și tânjea după aer proaspăt. În treacăt fie spus,
în tot timpul anului temperatura din beci nu variază cu nici
măcar un grad, iar umiditatea aerului e la fel de constantă.
Pe drumul spre ieşire au primit cadou o sticlă preţioasă
de Cotnari, veche de douăzeci de ani, dintr-o recoltă considerată excelentă, de altfel premiată internaţional cu foarte multe
medalii de aur. O băuse chiar Emil, după câteva luni, singur, în
bucătărie, visând cu ochii deschiși la locul acela. Au ieşit apoi la
lumină, aproape orbiţi, promiţându-i pivnicerului că vor trece
spre seară pe la el pe acasă.
– Iară pentru domnu Emil, că nu l-am cunoscut până
azi, am un mic plocon… vă rog să veniţi negreșit! a mai spus Paisie la despărţire.
Între timp, ceaţa de la nivelul solului se destrămase și
cerul se înseninase complet. S-au oprit lângă o pădurice de la
marginea viilor şi au scos nişte merinde din portbagaj; mâncau
tăcuţi, privind culorile dimprejur, frunzele care începeau să se
îngălbenească şi iarba care era tot mai uscată, mai rară. S-au
odihnit şi au privit cum coboară seara – era o linişte neverosimilă pe care nu doreai să o tulburi, de altfel au schimbat foarte
puţine cuvinte.
Seara s-au dus bineînţeles la Paisie, care îi aştepta cu
sarmale de gâscă în foi de viţă şi cu vinul casei; după masă, la o
ţigară, bătrânul scoase dintr-un sertar un obiect învelit într-un
ştergar nou ţesut de casă şi i-l dădu foarte solemn lui Emil.
– Domnu Emil, am aflat că matale eşti artist, primeşte
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rogu-te acest dar de la mine, ca să-ţi aduci aminte de moş
Paisie…
Era o veche icoană pe lemn, minunată, o fecioară cu
pruncul, cu o vechime de cel puţin două sute de ani, dar în
stare foarte bună, pictată în stil tradiţional bizantin. Foiţa de
aur sclipea ca nouă, doar scândura se curbase puţin, deși
avea două pene de întărire pe spate. Din modestie, pictorii,
de obicei călugări, nu se semnau, rămâneau anonimi fiindcă
numele lor nu li se păreau demne de a sta alături de cele ale
sfinţilor. Emil încercă să refuze, era un dar prea preţios, dar
bătrânul se întristă, așa că îi mulţumi şi îl îmbrăţişă emoţionat pe Paisie, care neavând nici copii, nici rude apropiate,
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voia să ştie că obiectul lui cel mai valoros, păstrat de generaţii, a ajuns în mâini bune.
Au stat de vorbă până târziu, Paisie era un ţăran cu
suflet ales, un înţelept, foarte cumpătat și cu frica lui Dumnezeu, iar dacă ajungeai să-l cunoști mai bine nici nu te mai
mirai că deși trăia acolo între podgorii, nu devenise beţiv în
singurătatea lui de văduv. Dimineaţa au plecat cu părere de
rău, după ce au mâncat bine, luând cu ei obligatoria sticlă de
vin al casei, iar moşul ieşi la portiţă şi le făcu semn cu mâna
până ce se pierdură la cotitură, în zare. Emil avea să-l revadă
destul de curând, în împrejurări tragice.“
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Carmen - Francesca Banciu
LEBT WOHL, IHR GENOSSEN UND GELIEBTEN!
(Tod eines Patrioten)
Roman
1.

Für Vater waren drei Dinge wichtig
In der festgelegten Reihenfolge
Das Vaterland
Die Partei
Die Ehre der Familie
So hat Vater mir das erklärt
Schon in meinen Kinderzeiten
So hat Vater das immer wieder gesagt
So hat Vater das geschrieben in seinen Reden
So hat Vater das in seiner Abschiedsrede betont
Vaters letzte Worte kenne ich nicht
Mit dem Sterben hat sich Vater Zeit genommen
So viel Zeit, dass ich nicht mehr warten konnte
Die Nachricht von Vaters Tod
Erreicht mich in der schönsten Stadt der Welt
Und ich eilte zu meinem Vater
Zu seinem Begräbnis
Wollte Vater keinen Priester
Er hatte seine Wünsche aufgeschrieben
Er hat seine Trauerrede selbst geschrieben
Selbst unsere Reden zu seinem Begräbnis
Hat Vater geschrieben
Vater hat seine Trauerrede selbst geschrieben
Er hat die Handlung bestimmt
Er hat seine Kleidung ausgesucht
Vater hat alles aufgeschrieben
Jedes Jahr aufs neue
Und doch hatte der Tod
Vater überrascht
Zu seinem Begräbnis
Wollte Vater keinen Priester
An Mutters Grab gab es drei Priester
Einen Katholischen
Einen Orthodoxen
Und Vater
Der Rabbi wurde nicht eingeladen
Vater liebt es, Reden zu halten
Vater liebt es zu predigen
Vater liebt es, sich reden zu hören
Vater will keinen Priester
Aber bei seinem Begräbnis
Wird er nicht selbst predigen können
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Die Kirche sagt
Wer ein Begräbnis mit Priester haben will
Der muss Kirchensteuer zahlen
Vater wollte keinen Priester
Er hat niemals Kirchensteuer gezahlt
Vater will wie ein Hund begraben werden
So sagen die Nachbarn
Und die Verwandten
Und die Bekannten
Ich will keinen Priester für Vater
Ich will nicht
Vaters Kirchensteuer nachzahlen
Vater hat alles aufgeschrieben
An seinem Sarg soll die rote Fahne wehen
Seine Orden und Ehrenzeichen will Vater tragen
Und das Alphorn soll tönen
Aus der Stadt
Bis in sein Bergdorf
Und die Geliebten sollen kommen
Seine unzähligen Geliebten
Seine ewig treue Kette
Von Geliebten
2.
Der Todesengel erschien drei Tage nach Ostern
Er kam als junger Mann in einem Blechkarren
Vater war Kartoffeln kaufen
Vater hat den Engel überhört
Vater hat den Engel übersehen
Der Engel rollte auf ihn zu in seinem Karren
Ließ Blitz und Donner über ihn fallen
Und spuckte Wut aus seinen sieben Köpfen
Vater hat den Engel überhört
Vater hat den Engel übersehen
Vater hielt die Kartoffeltüte fest
Vater flog empor
Dann fiel er zu Boden
Die Finger um die Henkel der Tüte gekrampft
Die weiße Tüte zerfetzt
Verletzte Kartoffeln bluteten am Straßenrand
Eines Tages ist Vater Kartoffeln kaufen gegangen
Und kam nie wieder zurück in sein Zuhause
Kartoffeln und Brot
Kartoffeln und Brot am Straßenrand
Mehr hat man mir nicht erzählt
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Ich habe Vater nur zwei Mal weinen gesehen
Als der Präsident unserer jungen Republik gestorben war
Und an Mutters Grab
Vater weiß, zu welcher Zeit man weinen muss
Zu welcher Zeit Ohnmacht das richtige Handeln ist
Seit Vater im Krankenhaus liegt
Weint Vater jeden Tag
Ich möchte gerne wissen
Was Vater denkt, wenn er weint
Aber Vater sagt es nicht
Er erzählt von dem Patrioten Avram Iancu
Und von der rumänischen Revolution von 1848
Und von den Märtyrern dieser Revolution
Er spricht nicht
Über die Revolution von 1989
Und ihre Märtyrer
Und nicht über mich
Über meine Revolution
Über unsere Revolution
Vater spricht nicht über mich
Und meine Familie
Die wir alle dabei waren
Die wir unser Leben aufs Spiel gesetzt haben
Vater übersieht diese Revolution
Ignoriert sie
Vater erzählt von den Märtyrern Horia, Cloşca und Crişan
Und von dem Patrioten Avram Iancu
Und er weint, als wäre das gestern geschehen
Als wäre Avram Iancu sein Sohn
Vater hat keinen Sohn
Das hat er immer bedauert
Vater hat bedauert, dass er eine Tochter hat
Eine Tochter, die an einer Revolution teilgenommen hat
An einer, die er übersehen will
Vater hat keinen Sohn
Damit musste er sich abfinden
Ich musste mich auch damit abfinden
Aber hier im Krankenhaus weiß ich
Keiner von uns hat sich damit abgefunden
Vater sucht nach seinem Sohn
Und ich suche nach Vater
Ich beobachte
Ich horche
Ich spüre meinem Vater nach
Und warte
Warte, dass Vater mir etwas Wichtiges sagt
Jeden Tag besuche ich Vater
Jeden Tag lausche ich
Ich verfolge Vaters Blicke
Versuche seine Wünsche zu ahnen
Seinen Bedürfnissen vorauszueilen
Will Vater Mühe ersparen
Jede Mühe
Ich gebe ihm Wasser
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Aber Vater will kein Wasser
Ich gebe ihm Essen
Aber Vater will nicht essen
Ich öffne das Fenster
Ich schließe das Fenster
Vater will keine frische Luft
Vater friert
Ich besorge ihm noch eine Decke
Ich massiere seine Hände
Ich massiere seine Füße
Ich versuche es wieder mit dem Trinken
Ich versuche es wieder mit dem Essen
Vater nimmt einen Schluck
Schüttelt sich
Verzieht sein Gesicht
Die Bissen sind zu groß
Die Schlucke sind zu kalt
Auch ist das Essen zu kalt
Ich wärme das Essen
Das Essen ist zu warm
Ich lasse es abkühlen
Mein Hals friert ein, schimpft Vater
Merkst du nicht, wie kalt das ist
Wie kannst du mir nur so etwas geben
Das habe ich schon immer gewusst
Nichts kannst du richtig
Ich verfolge Vaters Blicke
Versuche seine Wünsche
Zu ahnen
Seinen Bedürfnissen vorauszueilen
Will Vater die Mühe ersparen
Jede Mühe
Ich schaue auf seinen Mund
Beobachte jede Bewegung
Ich führe ihm den Löffel zum Mund
Ich wische seinen Mund ab
Ich säubere seine Prothese
Vater hat Schmerzen
Ich ziehe die Klingel und rufe die Schwester
Was tut dir weh, frage ich
Vater sagt
Alles
Vater sagt: der Stolz und die Würde
Ich stecke ihm die Prothese in den Mund
Ich wechsle Vater die Windeln nicht
Vater spricht leise
Ich muss mich zu seinem Ohr neigen
Er schließt die Augen
Sein Mund zittert
Die Wange bebt
Ich nähere mich seinem Mund und warte
Warte, dass Vater mir etwas sagt
Seit Jahren warte ich darauf
Seit ich mich kenne, warte ich darauf
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Seit ich mich kenne, warte ich auf Vater

Die Batterie wird mindestens fünf Jahre halten

Vater öffnet den Mund und sagt
Ich muss dir etwas sagen

Vater sagt
So viel Schmerz
Warum muss ich so viel Schmerz erdulden
Ich will das nicht
Ich will nichts mehr
Aber die Uhr
Die Hauptuhr geht weiter
Noch fünf Jahre
Könnte Vater im Bett liegen
Noch fünf Jahre
Könnte Vater jeden Tag mit dem Tod ringen
Noch fünf Jahre
Könnte Vater schimpfen und fluchen
Und mit dem Leben hadern
Noch fünf Jahre
Könnte Vater im Bett liegen
Auf dem Rücken liegen
Ausgeliefert, wie ein Käfer
Noch fünf Jahre könnte sich Vater wund liegen
Am Rücken und am Hintern
Vater hat keinen Hintern mehr
Er ist nur noch ein Sack voller Knochen
Ein Sack
In dem die Hoden verloren rollen/ wanken
Da sind Vaters Hoden
Da ist Vaters Samen, aus dem ich stamme
Vaters Samen
Wen hat er sonst noch befruchtet
Außer Mutter

Seit Jahren warte ich darauf
Darauf, dass Vater mir etwas sagt
Es pocht in meinen Schläfen
Das Herz
In meinen Adern
In meinem Hals
Ich warte
Hochgespannt
Vater sagt
Hör mir zu
Sei endlich vernünftig
Mach was ich dir sage
Ich kann es nicht mehr selber tun
Gib gut acht, sagt Vater
Im Schlafzimmer
Hinten im schwarzen Schrank
Da gibt es zwei gute Pullover
Lass sie nicht vergammeln
Lüfte sie
Sonst fressen sie die Motten
3.
Jeden Tag nähert sich Vater dem Tod
Jeden Tag flieht Vater den Tod
Jeden Tag nähert sich ihm der Tod
Dann macht der Tod einen Schritt zurück
Und wieder gewinnt Vater
Und so spielen sie Verstecken
Ein blutrünstiges Spiel
4.
Das Sterben geht langsam voran
Manchmal stockt es
Wie beim Verkehr
Beim Straßenverkehr
Vater hat im Straßenverkehr nicht aufgepasst
Wo eiltest du hin, fragte ich Vatter
Vater sagte
Ich bin immer in Eile
Jetzt muss Vater langsam sein
Langsamer
Immer langsamer
Bis die Uhren
Alle seine Uhren stehen bleiben
Vaters Hauptuhr hält noch Schritt
Noch gleichmäßigen Schritt
Sie ist elektronisch gesteuert
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Vater liegt im Bett und sagt
Ich esse nicht
Das Essen bringt mein ganzes System durcheinander
Jeden Tag spricht Vater von seinem System
Sein System ist blockiert
Vater kann sich nicht entleeren
Vater liegt im Bett und wird klistiert
Mit Mühe kommt heraus
Was ohne Hilfe stockt
Die Pflegerin beachtet mich nicht
Sie beachtet auch Vater nicht
Sie achtet auf seinen Stuhlgang
Vaters Stuhl ist hart wie Stein
Die Pflegerin erledigt alles
Mit kurzen, schnellen Bewegungen
Vater liegt auf den Rücken
Er kann nichts weiter tun
Das Fleisch wackelt
Die Haut hängt
Die Hoden rollen/ wanken
Wie verschreckt
Verloren im baumelnden Hodensack
Vaters Gesäß nur Haut und Knochen

1/ 2017

Euphorion

Vaters Schamhaare schütter
Reste nur
Weiß und dünn
Diese Schamhaare
Haben seine Geliebten gesehen
Diese Schamhaare
Haben seine Geliebten liebkost
Seine unzähligen Geliebten
Eine Kette von ewig treuen Geliebten
Eine Kette von ewig treuen Geliebten
Männer sollen viele Geliebte haben
Dann erst sind sie richtige Männer
So geht die Mähr in meines Vaters Land
Und Frauen sollen keine Geliebten haben
Gar keinen
Dann
Erst dann sind sie die richtigen Frauen
Mutter hatte nie einen Geliebten
Mutter hatte einen Verlobten
Und dann einen Ehemann
Für immer
Bis der Tod
Bis sie sich ihm
Durch den Tod
Entzogen hat
Mutter hat sich uns allen entzogen
Oder war es anders
Und wir haben uns ihr entzogen
Wir waren immer weg
Wir waren immer beschäftigt
Mutter war auch beschäftigt
Und dennoch
Mutter war alleine
Denn Mutter hatte keinen Geliebten
Und keine Freundin
Nur einen Ehemann
Aber den hatte sie auch nicht
Sie hatte einen Ehemann
Auf den sie immer warten musste
Und wenn er kam
War er müde
Und satt
Vater liegt auf dem Rücken
Die Pflegerin arbeitet geschickt
Ihre Bewegungen sind sicher
Fließend
Sie wischt, wäscht, wechselt, wickelt
Für jetzt hat sie Vaters System gerettet
Ich stehe versteinert vor dem Bett
Die Pflegerin erledigt alles geschickt und geschwind
Sie beachtet mich nicht
Sie beachtet auch Vater nicht
Sie achtet auf sein Gesäß
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Den Sitz der Windeln
Und den Zehner
Denn ich ihr in die Kitteltasche stecke
Vater liegt nackt auf dem Rücken
Seit Tagen liegt Vater nur auf dem Rücken
Mit verletztem Kopf
Mit gebrochenem Schlüsselbein
Mit wunder Schulter
Vater braucht Hilfe
Vater braucht Hilfe für die einfachsten Bedürfnisse
Vater ist entmutigt
Noch vor wenigen Tagen
War er voller Vertrauen
In das Leben
In sein weiteres
Sein zukünftiges Leben
Noch vor wenigen Tagen
War er ganz bei Kräften
Besuchte noch seine Geliebten
Hundert würde er werden
Hundert und noch mehr
Sagten die Nachbarn
Hundert wäre er geworden
Hundert und noch mehr
Wir konnten mit ihm nicht Schritt halten
Warum musste er übermütig werden
Vater liegt auf dem Rücken
Wie ein hilfloser Käfer
Vor wenigen Tagen hat Vater sich wie immer beeilt
Vater ging aus dem Haus Kartoffeln kaufen
Und ist nie wieder zurückgekehrt in sein Zuhause
Vater war schnell und flink
Jetzt liegt er auf dem Rücken
Und sagt, füttert mich nicht
Ich will nichts essen
Das Essen bringt mein System durcheinander
Vaters System kann nur sammeln und horten
Nichts abgeben
Außer Flüssigkeit
Vater bekommt Spritzen
Vater hängt am Tropf
Um die Flüssigkeit zu ersetzten/ für neue Flüssigkeit
Vater ist nackt
Vater strampelt die Decke weg
Vater wird klistiert
Was tut dir weh, frage ich
Vater sagt
Alles
Vater sagt
Der Stolz und die Würde
Vater schläft die meiste Zeit
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Vater wollte nach der Operation nicht wach werden
Immer wieder ist er eingeschlafen
Immer wieder hat er sich uns entzogen
Uns und dem Leben
Die Assistentin zwickte ihn in die Brustwarzen
Vater wachte auf
So müssen Sie das machen, sagte sie
Den Opa in die Brustwarzen zwicken
Dann macht er schon die Äugelein auf
Die Assistentin nimmt Vaters Nase zwischen zwei Finger
Sie schüttelt und rüttelt daran
Ich zucke zusammen
Ich zucke zusammen, bin still
Ich lasse es zu
Ich lasse es geschehen
Ich lasse ihn im Stich
Die Nase ist phallisch
Die Nase ist ein Symbol
Vater nährt sich nur noch aus Symbolen
Die Assistentin nimmt Vaters Nase zwischen zwei Finger
Sie schüttelt und rüttelt daran
Erst im Ärztezimmer protestiere ich
Gegen die Respektlosigkeit
Gegen die Verletzung der Würde
Von wegen, sagt die Ärztin
Wir sind freundlich zu unseren Patienten
Wir pflegen einen herzlichen Umgang
Ein familiäres Verhältnis
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Opa sagen Frauen zu ihm
Opa, sagt eine junge Assistentin
Und die Ärztin
Und die Putzfrau
Väterchen, Onkelchen, Opa
Sagen Frauen zu ihm
Vater wird immer kleiner
Vater zieht sich zusammen
In Fötusstellung/ Er kauert wie ein Fötus
Vater nähert sich dem Anfang
Dem Ursprung
Wie weit wird Vater gehen
Onkelchen
Väterchen
Opa
Sagen Frauen zu ihm
Was tut Dir weh, frage ich Vater
Vater wird immer kleiner
Ein Fötus
Die Geliebten können ihn nicht erreichen
Vater nähert sich dem Anfang
Dem Ursprung
Dem/ Ein Samen
Dem/ Ein Ei

Vater hat sich aufgegeben
Seine Prothese bleibt in der Schublade
Ohne Zähne sieht Vater alt aus
Und gebrechlich
Onkelchen
Väterchen
Opa

26

1/ 2017

Euphorion

Franz Hodjak

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Besuche

Wenn Christian hinunter fuhr, besuchte er immer auch Max,
den Stadtnarren, der inzwischen ein gestandener Mann
geworden war. Seine Späße hatten mehr an Substanz
gewonnen, was ja noch größere Heiterkeit auslöste. Max war
immer dabei, er wurde zwar nie gerufen, doch er kannte seine
Pflicht. Tauchte er zum Beispiel einmal nicht bei einer Trauung
auf dem Standesamt auf, bedeutete das Unglück in der Ehe.
Max wußte das, und er wollte, daß alle glücklich waren. Wie alt
Max war, wußte er nicht, das sei ihm schließlich auch egal. Man
schätzte, er müsse so um die vierzig sein. Er war etwa
einssechzig groß und trug immer zu große Kleider, weil er
meinte, er sei noch im Stadium des Wachsens und ein
sparsamer Mensch, schon in zwei, drei Tagen würden ihm die
Kleider genau passen, wie für ihn geschneidert.
In allen Kneipen, Restaurants, Konditoreien, Kantinen und
Imbißstuben hatte er Freikost, auch die Lebensmittelläden
versorgten ihn unentgeltlich. Man fühlte sich sogar geehrt,
wenn Max vorbei kam, um, wie er sagte, nach dem Rechten zu
sehen. Meist fand er alles in Ordnung. Er wohnte in einer
Dachstube, die ein altes Ehepaar für ihn bereit gestellt hatte.
Wenn er Geld hatte, das er mit irgendwelchen
Gelegenheitsarbeiten verdiente, führte er das Ehepaar aus.
Einmal hatte Max sogar so viel Geld, daß er mit dem alten
Ehepaar in den Urlaub fuhr, in eine Hütte in den Westkarpaten,
nahe der Stadt. Max mochte die Natur über alles, er mochte
auch Friedhöfe, weil er überzeugt war, daß der Mensch
nirgends inniger mit der Natur verbunden sei als auf dem
Friedhof, denn erst dort würde der Mensch voll und ganz in der
Natur aufgehen. Deshalb verrichtete er Gelegenheitsarbeiten
auch am liebsten auf dem Friedhof. Hingegen hielt Max nichts
vom Singen, doch da sein klangvoller Baß sehr gefragt war und
er niemanden beleidigen wollte, machte er in sämtlichen
Chören der Stadt mit und war auch aktives Mitlied in allen zwölf
Gesangsvereinen.
Max hielt es als seine Pflicht, stets mit einem Myrtenzweig am
Revers des Sakkos herumzulaufen, denn immer, wenn er
auftauchte, wollte er dem Ereignis gemäß erscheinen. Sein
buschiger, an den Enden hochgezwirbelter Schnauzbart
strahlte stets Versöhnlichkeit und Frieden aus, die von einer so
urkomischen Naivität geprägt waren, daß man sich allein schon
daran kaputtlachen konnte, und wenn alle lachten, begann Max
vor Freude zu schielen. Außerhalb seiner Pflichten, war Max
voller Überraschungen. Nach der Revolution, die Max leider
verschlafen
hatte,
forderte
der
Chauffeur
eines
Hilfstransporters Max auf, ihn auf seiner Weiterfahrt zu begleiten, da er ihn äußerst sympathisch fand und hoffte, daß er mit
Max viel Kurzweil haben würde. Max hatte zwar ein
ununterbrochnes Krachen gehört, doch er schloß daraus, daß
wieder einmal Sylvester sei, und Sylvester war die einzige
Gelegenheit, bei der Max nicht gebraucht wurde. Erst am
nächsten Tag, als er sich aufgemacht hatte, seine
Glückwünsche für das neue Jahr auszusprechen, erfuhr er, was
sich am Abend und in der Nacht abgespielt hatte. Man hatte
einunddreißig oder zweiunddreißig Tote zu beklagen, und die
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Krankenhäuser waren überfüllt mit Verletzten. Max machte sich
auch nichts draus, daß er die Ereignisse verschlafen hatte,
während alle, die er traf, ihm erzählten, daß sie dabei gewesen
waren, und zwar an der vordersten Front. Er war eben kein
Held, und deshalb wollte er sich nicht gleich verrückt machen
lassen. Nun erklärte er dem Chauffeur des Hilfstransporter
seine Sicht der Dinge.
Als der Hilfstransporter am Schwarzen Meer angekommen war,
ging Max irgendwie in den Turbulenzen des Abladens verloren.
Er irrte durch die Stadt, sich immer wieder wundernd, daß
nichts mehr so war, wie er es kannte. Als er an einer
Polizeistation vorbeikam, trat er ein und erkundigte sich, was
passiert sei, vor allem, wie das Meer hergekommen sei.
Schließlich stellte die Polizei fest, daß Max glaubte, er sei in
seiner Heimatstadt, aus der er bisher noch nie herauskommen
war und sich deshalb auch gar nicht vorstellen konnte, daß es
noch andere Städte gab. Die Polizei klärte ihn geduldig auf. Nun,
wenn das tatsächlich ein Irrtum sei, schlußfolgerte Max, hieße
das, daß er verdammt sei, fortan in Irrtümern leben zu müssen,
und das könne niemand ihm zumuten, auch die Polizei nicht. Er
habe Heimweh, begann er zu jammern und zu weinen, doch die
Polizei konnte ihm nicht weiterhelfen, weil Max den
Namen seiner Stadt gar nicht kannte, er wußte bloß, wie sie
aussah. Dort, wo das Minarett stünde, müßte eigentlich das
Bürgermeisteramt sein, erklärte er staunend, und wer habe sich
das erlaubt, die majestätische Oper in ein schnödes Casino
umzuwandeln, und das stürmische Meer dahinter habe dort
schon gar nichts zu suchen, dort sei nämlich der Park mit dem
kleinen, freundlichen Kinderspielplatz. Und in den Räumen der
Gastwirtschaft für Bohnengerichte sei nun eine Drogerie, was
insofern unsinnig sei, da ein paar Schritte weiter, an der Ecke,
ebenfalls eine Drogerie sein müßte, oder hätten Gastwirtschaft
und Drogerie bloß ihre Standorte gewechselt? Wo die
Schusterwerkstatt war, sei nun eine Bestattungsfirma, oder betreibe der Schuster nun nebenbei eine Bestattungsfirma, weil
die Werkstatt zu wenig hergebe? Auch die weiteren
Erläuterungen zu vielen Einzelheiten nützten ebenso wenig wie
seine Kommentare, daß man wieder einmal alles falsch
gemacht habe. Geradezu verzweifelt war Max, daß er die vielen
Schulen nicht finden konnte, die er zu besuchen pflegte, weil er
der Meinung war, was das Lernen beträfe, bliebe er immer ein
Kind. Er habe die Schule immer gemocht, erklärte er der
Polizei, bloß die Schule mochte ihn nie recht. Max hatte
diesbezüglich so etwas wie ein Nachholbedürfnis. Vormittags
setzte er sich oft in eine Klasse, egal in welche und in welcher
Schule, und hörte staunend zu. Friedlich saß er da, sprach nur,
wenn ein Lehrer ihn etwas fragte. Wenn zum Beispiel im
Geometrieunterricht von der Tangente die Rede war und die
Lehrerin ihn fragte, ob er wisse, was das sei, sagte er in etwa,
der Kreis bestimme das Leben, aus dem niemand herausfände,
er sei nämlich eine Art Irrgarten, den niemand als solchen
empfände, weil es keine vorgezeichneten Wege und weder
Eingang noch Ausgang gäbe. Oder im Arithmetikunterricht
meinte er einmal, die Null sei ihm deshalb so sympathisch, weil
27

Euphorion

sie bloß aus Rändern bestünde und keinen Mittelpunkt hätte.
Über solche Späße amüsierten sich alle, Lehrer wie Schüler, und
so war er ein gern gesehener Gast, weil er den Unterricht stets
etwas auflockerte. Und nun vermißte Max die Schulen, die auf
unerklärliche Weise verschwunden waren. Er bat die Polizei
inständig, sie möge zumindest die Schulen wieder dorthin
zurückstellen, wohin sie gehörten.
Zum Glück wurde seine Abwesenheit in seiner Heimatstadt bald
bemerkt, und die dortige Polizei begann, durch eine
großangelegte, landesweite Fahndung Erkundungen über Max
einzuholen. Es gab einige Anfangsschwierigkeiten, weil durch
die Revolution ziemlich alles durcheinander geraten war, und
die Leitungen und Telefonverbindungen machten in dem
allgemeinen Chaos natürlich keine Ausnahmen. Auch waren
viele Polizeibeamte, vor allem leitende Persönlichkeiten, nach
ihrer Flucht vor den Ereignissen noch nicht zurückgekehrt und
es herrschte ein ziemliches Wirrwarr im Bereich der
Kompetenzen. Als Max endlich gefunden wurde und wieder zu
Hause auftauchte, waren alle froh, und das Lokalblatt
veröffentlichte einen rührenden Artikel mit dem Titel „Was
wäre unsere Stadt schon ohne unser Wahrzeichen Max“.
Einmal fragte Christian Max, weshalb er nicht auswandern
wolle, ob es denn das Heimweh wäre, was ihn noch hier hielte.
Max zelebrierte nämlich seine Späße nur noch auf rumänisch,
deutsch sprach er schon seit geraumer Zeit bloß mit sich selbst.
Vielleicht ja, vielleicht auch nein, meinte Max. Und was solle er
übrigens in einer Welt, die ohne Weisheit auskommen könne.
Hier werde er gebraucht, und er selbst habe alles, mehr sogar,
als er wirklich brauche. Außerdem sei er im Grunde gar kein
Deutscher. Hier nun widersprach ihm Christian, der ihn schon
seit geraumer Zeit kannte, aufs heftigste, darauf hinweisend,
daß er doch seit unzähligen Generationen deutscher
Abstammung wäre. Das sei wohl wahr, gab Max zu, doch müsse
man nicht allein schon deshalb das sein, was vor einem die
Väter, Großväter und Urgroßväter waren, bloß weil man von
ihnen abstamme. Um, zum Beispiel, ein echter Deutscher zu
sein, gab Max zu bedenken, genüge es eben nicht, nur
deutscher Abstammung zu sein. Behaupte er dann von sich, er
sei Rumäne, fragte Christian, indem er ihn verdutzt anblickte.
Weshalb müsse man denn immer dieses oder
jenes sein, wandte Max ein, und wenn das
schon so sei, fühle er sich eher als Ire. Weshalb er dann nicht nach Irland gehe, fragte
Christian. Das sei erstens zu kompliziert, weil
Irland ihn nicht aufnehme, er habe sich schon
erkundigt. Er müsse zuerst nach Deutschland
auswandern, und erst als deutscher Staatsbürger könne er sich dann in Irland
niederlassen. Zweitens habe er Angst, daß er
enttäuscht werden würde, wenn sich am
Ende herausstellte, daß die Iren alles andere
als echte Iren wären. Und zwischen lauter
falschen Iren würde er sich schließlich
womöglich als Italiener fühlen oder
Portugiese. Und dann müßte er sich
entscheiden, ob er nun nach Portugal
auswandern solle oder nach Italien. Und
wenn er nach Italien auswanderte und dann
enttäuscht feststellte, daß die Italiener gar
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nicht so italienisch wären, wie man annehme, fühlte er sich
nicht nur nicht mehr als Italiener, sondern nicht einmal mehr
als Portugiese, worauf das Gefühl sich einstellen könnte, er sei
eher Este, und das würde, sollte er dann nach Estland
auswandern, vielleicht zur Erkenntnis führen, daß die Esten
ihrem Wesen nach mehr Ungaren glichen oder Schweden als
sich selbst und er vielleicht doch Slowake oder Marokkaner
oder Inder sei, und Indien sei sowieso zu weit, um von dort
eventuell nach Spanien auszuwandern, denn schon nach einem
Monat Indien könnte sich erweisen, daß die, die in Indien
wohnen, nicht wirklich Inder sind, was die Vermutung auslösen
könnte, daß er eher Spanier sei, und auch das wiederum wäre
keinesfalls eine sichere Erkenntnis, denn daraus ergäben sich
wieder bloß Enttäuschungen über die Echtheit der Identitäten,
und was dann? Also bliebe er gleich besser das, was er sei,
nämlich weder dieses noch jenes.
Obwohl das ziemlich verworren klang, was Max ihm da erklärt
hatte, war Christian beeindruckt. Es war dies eine Logik, die nur
der haben konnte, der nichts zu verlieren hatte und deshalb
auch nichts gewinnen wollte. Ohne überhaupt kämpfen zu
müssen, überlegte Christian, war dieser Max stets Sieger. Er
beneidete ihn sogar, wenn er daran dachte, wie viel Kraft und
Anstrengung es ihn kostete, um zumindest Niederlagen zu
vermeiden. Er konnte zwar von sich selbst nicht behaupten, daß
es ihm schlecht ginge oder daß er unglücklich wäre. Er hatte
einen gut gehenden Weinhandel in Neustadt an der Weinstraße
aufgezogen, wo er die edelsten Pfälzer Weine aus Edenkoben
und der Umgebung führte, die Freunde und Geschäftspartner
waren in Ordnung, auch mit der Familie war er zufrieden. Das
war es nicht. Und trotzdem war er kurz in Trübsal verfallen. Er,
Christian Wagner, war schon immer ein Optimist gewesen, und
er hätte es nicht für möglich gehalten, daß Pessimismus so
glücklich machen kann. Als Christian sich schließlich von Max
verabschiedete, nahm er sich vor, diesen Narren noch öfter zu
besuchen, und zwar nicht bloß, wenn er privat hinunter fahre,
sondern auch auf Dienstreisen. Zu Hause hatte er immer öfter
das Gefühl, daß ihm etwas fehlte, und dieses Gefühl steigerte
sich in regelmäßigen Abständen von etwa einem halben Jahr
fast bis ins Unerträgliche.
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Dieter Schlesak

Aufzeichnungen aus dem Tagebuch

13./14. Traum von Heissenbüttel. Unibibliothek. Die
Bibliothekarin sagt: 13 Jahre lang hat er mit seiner Frau gelitten. Furchtbar. Sein Schwiegersohn hat die Werke
herausgegeben. Ich nehme sie in das Vorwort. Dann bin ich mit
H. in einem Hotel. Auch seine Geliebte. Während irgendeines
Kongresses.
Wir sitzen an einem Tisch. Mit noch einem Kollegen.
Ich sage: Immer hatte ich zwei Monate frei. Freilich schreibend.
Morgen nehmen wir ein anderes Hotel.
Es scheint Berlin zu sein.
13./14. Druum vun Heissenbüttel. Unibibliothek. De
Bibliothekarän soht: 13 Johr hoot hie mät senjer Fraa gelidden.
Forchtber. Senj Schwijersaon hot de Werke erauos gebroocht.
Ech nieen se änt Vurwurt. Drohn bän ech mät H. än ennem
Hotel. Uch senj Geläwt. Wierend irjentennes Kongrässes.
Mer sätzen un ennem Däsch. Mät noch ennem
Kollegen. Ech sohn: Änjden haot ech zwe Menät froa. Frälich
schreiwend. Morn ninn mer en aonder Hotel.
Et schenjt Berlin ze senj.
16. 4. 85.
Plagiate. Ideal wäre: ein Beziehungsnetz. Lebensbaum.
Beginnen mit dem Alltäglichsten.
17. 4. Gott ist der Tod. Der Messias. Wie bei Roth.
Leben im Bunker.
Leere, Leertaste Klavier. Wie ich zehn war, 23. August
44.
19./20. Eine geheimnisvolle Schrift. Die alles sagt. Reiz
des Tiefersagens.
21./22. Lecke in einer öffentlichen Toilette die Muschel
aus. Oh, Graus. Entsetzt stelle ich es fest.
Laufe in eine Apotheke, um ein scharfes Desin
fektionsmittel zu holen.
16. 4. 85.
Plagiater.
Ideal
weer:
Än
Bezähungsnätz.
Liewensbuum. Ufeen mät däm Aolldächlichsten.
17. 4. Gott äs der Diet. Der Messias. Wä bä Roth.
Liewen äm Bunker.
Lädichket, Lädichtaost um Klavier. Wä ech zähn wor,
23. August 44.
19./20. En gehiemnesvooll Schräft. Dä aolles soht. Riez
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Mit Übersetzung in meinen siebenbürgischen Dialekt, der
Ähnlichkeiten mit dem Luxemburgischen hat.

des Deffersohns.
21./22. Läcken än ennem öffentlichen Klo de Muschel
aus. Oh, grässlich. Entsaazt ställen ech et feest.
Luufen än en Appentiek, äm en schaorf Desänfektionsmättel ze hielen.
2. Mai. Für eine Lesung. Apriorische Einmischung.
Beispiel Borchardt. Es geht nicht um den Parlandostil oder
gebundene Form. Sondern um die Frage von Form/Sprache
überhaupt, die ja eine Grenze bezeichnet.
Poetik (Poietik) ausgehend von der Apriorität des Individuellen. (Wie Hölderlin es nennt.)
Von der Erfahrung: Form, daß also der Einfall am
Anfang steht, Anreger zur Sprach-Bewegung, in die wir uns nur
ausnahmsweise einmischen dürfen. Soll nicht alles zur
Stümperei werden, in der Verstand- und Egokontrolle.
Etwa Derrida, Blanchot, Jabes Textkunst.
Dass also auch Lyrik nicht „gemacht“ werden kann.
Mache und Machenschaft.
Doch gehe ich weiter: Diese Apriorität wirkt genau in
Kants Sinn der synthetischen Urteile, wie es auch Heidegger in
seiner „Frage nach dem Ding“ getan hat.
2. Mao. Fier en Lieesung. Aprioresch Ämäschung.
Bäspell Borchardt. Et giet net um den Parlandostil oder de
gebangden Form. Sangdern äm de Froch vun Form/Sprooch
iwerhieft, dä jo en Gränz beziechnet.
Poetik (Poietik) ausgooend von der Apriorität däes
Individuällen (wä et Hölderlin genaonnt hoot).
Vun der Erfoorung: Form, daott alsi der Iefaoll um
Ufaong stieht, Uriejer zer Sprooch- Bewiejung, än der mer aas
nur ausnomswies ämäschen terfen. Saol net alles zer
Stämperau werden, än der Verstaond- uch Egokontroll.
Vertrauenswürdiger ist Weizsäcker für mich, der aus
der Wissenschaftsgeschichte auch Beispiele für diesen
Ursprung von Entdeckungen und Erfindungen bietet:
Fallgesetze oder Newtons, Galileis Gravitationsgesetze anführt.
Oft zitiert die Formel für den Benzolring.
Worauf Kunst und Wissenschaft beruht. Auf Einfällen.
Weil ausnützbarer im hist. Ablauf. W. L. Whorf über neuere
europ. Sprachen, ihre Begrifflichkeit und Abstraktheit. Vgl.
Fondane: Falscher Traktat der Ästhetik. Das Wort hat es
schwerer als die Farbe des Malers. Weil jene Abstraktheit,
gewohnte Zeit- und Raumbegriffe via Grammatik (Ursprung:
Waren. Vgl. Adornos Äquivalenztheorie). Die Gedichtintuition
kämpft also gegen Autor und Sprache und dieser gegen das
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Gedicht, wenn er sich zu sehr einmischt.
2. Acedia. Benjamin. Trauer, weil Einfühlung in das, was
ist, ein Mitmachen mit dem Sieger ist. Als Komplize.
3. Schock. Pause. Erfahrungen am eigenen Leib.
Freilich nötig. Gegen die dekadente Ich-Kultivierung. Fades
Licht. Neue Sensibilität nötig. Gegen das genüssliche Auskosten
der Katastrophe (in der wir uns befinden?). Celan ein Beispiel.
Zwang, Not. Daher Erfolg der DDR-Lyrik.
Vertraenswürdijer äs Weizsäcker fir mech, die aus der
Wässenschaftsgeschicht Bäspäl fir desen Usprang von
Entdäckungen uch Erfanjdungen git: Faollgesätz oder Newtons,
Galileis Gravitationsgesätz ufährt. Oft zitiert de Formel fier den
Benzolroinj.
Af dem Konst uch Wässenschaoft beraht. Af Äfällen. Bä
wedem ausnätzbohrer äm historeschen Verluuf. W. L. Whorf
iwer naorer eropeesch Sproochen, är Begräfflichket uch
Abstrakthiet. Vgl. Fondane: Faolscher Traktat där Ästhetik. Det
Wuurt hot et schweerer als de Faorw des Mohlers. Well de
Abstrakthiet, gewuhnt Zekt- uch Rombegräff via Grammatik ken
de Wirklichket senj. De Gedichtintuition kämpft alsi ken den
Autor und de Sprooch und deser ken det Gedicht, wonn e sech
ze staork ämäscht.
2. Acedia. Benjamin. Trauer, well Äfählung än daat, wat
äs, en Mätmaaochen mit dem Sejer äs. Alz Komlizer.
3. Schock. Paus. Erfohrungen um ijännen Leiw. Frälich
niedich. Ken de dekadent Ech-Kultivierung. Fad Lächt. En noa
Sensäbillärung äs niedich. Ken det genesslich Auskoosten der
Katastroph (än der mer as befanjden?). Celan en Bäspäll.
Zwaong, Niet. Äm daot der Erfolj der DDR-Lyrik.
5./6. Mai. Mit Elfi, Mutters Schwester, als junger Frau
geschlafen. Am nächsten Tag wieder von ihr geträumt.
5./6. Moa. Mät Elfi, Mamas Säster (aolsi Elfitant), alz
jang Frä geschlafen. Um neechsten Daoch wedder vun är
gedriemt.
9./10. Mai. Wieder Prüfungssituation im Traum. L. war
für mich, als ich krank war, in einem Kurs. Mein Notizheft findet
der Prof. Moniert, es sei falsch. Ich hatte das Heft in der Bank
vergessen. Angst als Klutzer rausgeschmissen zu werden.
Nachher mit ihm und Studentinnen im Bad. Nachts unter der
Dusche. Der Schwanz steht mir dabei.
Elend.

10. Mai. Abends Lys Anruf. Michi ist wieder krank. Ihr

11. Mai. Das Gesicht wie es ausrinnt. Gesichter von
weit. Elemente, die weinen sich ein.
9./10. Moa. Wedder Präfungssituation äm Druum. L.
wor fier mech, alz ech kraonk wor, än ennem Kurs. Menj
Notizheft foanjt der Prof. Moniert, et weer faolsch. Ech hatt det
Heft än der Baonk vergeessen. Aongst alz Klutzer
rausgeschmässen ze werden. Nochier mät äm uch
Studentännen äm Bood. Nochts angder der Dusch. Der
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Schwaonz staond mer derbä.
Elend.

10. Moa. Owends Lys Urof. Michi äs wedder kraonk. Är

11. Mao. Det Gesicht wä ´t ausrännt. Gesichter vun fär.
Elementer, dä schroan sech än.
FIORE
Du bist es hier/ ich kenn dich gut. Du bist wie du
gesehen wirst./ Nach außen kenntlich nur/ was du nie bist und
hältst, was so zerfließen will/ mit stark träumender Form
zusammen. Ich kenn dich nicht.
Was weint da so stark in deinem Mund/ als wär es ein
Gerinnsel aus altem Blut/ und stößt heraus einen Flug, der in
dies Verrinnen stürzt, und nur im Fallen noch weh tut.
Es ist so weich/ aus Tropfen gemacht/ aus deiner
großen Träne, dem Meer./Wie ist doch dieses Zerfließen so
stark/ und verbrennt mit seinen Blicken mein Sehen. Ganz klein
bin ich/ und du bist uralt/ und die Welt gewusst/ und das Sehen
die Gestalt./ Gesichter changieren wie tausend Gesichter./ Was
in dir wühlt, ist die Falle der Zeit./ An Gedanken vorbei/ und die
Frucht nie bereit/ hält sich die Augen zu/ hält die Fläche fest. Sie
macht dich breit/ ein letzter Halt auf dem Fallen.
FIORE
Ta bäst et hä/ ech kennen dech gaat. Ta bäst wä ta
gesähen wirscht./ Noh außen kenntlich nor/ wat ta näckest bäst
und hältst, watt esi zerflessen wäll/ mät staork driemender
Form zesummen. Ech kennen dech net.
Waot maatzt do esi staork än denjem Mell/ alz wer et
en Gerännsel aus aldem Blaad/ und stießt eraus aus enem
Fleach, die än det Verrännen stirzt, und nor äm Faollen noch
wieh diet.
Et es esi wiech/ aus Troopen gemaocht/ aus denjer
griessen Trien, dem Mier./ Wä äs doch det Zerflessen esi staork/
und verbräht mät senjen Bläcken menj Sähen. Gaonz klien bän
ech/ und ta bäst uraolt/ du de Wält gewaosst/ und det Sähen de
Gestaolt./ Gesichter changieren wä tausend Gesichter./ Waot
än dir wählt, äst de Faoll der Zegt./ Än Gedaonken verbä/ und de
Frucht näckest beriet/ hält sech de Uchgen za/ hält de Fläch
fest. Sä maoch dech briet/ en letzt Haolt af dem Faollen.
*
Wie wär es doch schön/ wenn oben und unten/
getrennt wie ein Wehen/ aus dem Atem der Engel/ ein Auf- und
ein großes Untergehen. Und tausend Leben geträumt. So zu
zweit/ große Gestalt/ gespalten in zwei Hermaphroditen/ in
sich/ und in sich selbst besamt/ ein Sternzeichen die Gestalt/
denn wir werden nie sterben/ in uns selbst übergehen./ Wenn
das Weiche als großes Kristall der Tränen/ alles in uns zerfließen wird: im Einen, das in uns geschah.
13./14. Mai. Wieder auf einem Bahnhof mit zwei
Mädchen. Verirrt in einer Stadt. Sie, klein, zierlich. Ging durch
Korridore mit ihr. Das Klo war sehr teuer. Gedränge. Eine
andere mit Mutter kam hinzu. Erwachte. Zum Bett war es nicht
gekommen. Aber zärtliches Fühlen, säfteweiche Berührung.
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Pisa, 22. 5. 85. Lesung. Zeit, Bewusstsein, Erinnerung.
Memoiren. Form, Sprache. Proust? Zeittiefe, Aura. Fiktion? Fehlt.
Wie soll man es nennen? Form Essayroman?
*
Wä wehr et doch hiesch/ wonn uiwen uch angden/
getrännt wären wä Wiehen/ aus dem Odem der Aonjel/ en Afuch en grieß Aongdergohn. Uch tausend Liewen gedriemt. Esi
ze zweet/ grieß Gestaolt/ gespaalden än zwee Hermaphroditen/
än sech/ und än sech sälwest besoomt/ en Sternziechen de
Gestaolt/ denn mir werden näckest sterwen/ än aas sälwest
iwergohn./ Wonn det Wiech alz grieß Kristall der Treen/ alles än
aas zerflessen wird: äm Ennen, daat än aas geschaho.
13./14. Mao. Wedder af ennem Bahnhof mät zwee
Meedcher. Vererrt än enner Staodt. Sä, klien, zierlich. Geng
durch Korridore mät äär. Det Kloo wohr siehr deier. Gedraonj.
En ander mät ärer Mother kam derzaa. Ech wor erwaocht. Zem
mätenanderschloofen wor et net gekun. Awer zeäm zeertlich
Fählen, zer saftwiechen Berährung.
Pisa, 22. 5. 85. Liesung. Zegt, Bewoasstsenj, Erännerung. Memoiren. Form, Sproch. Proust? Zektdefhiet, Aura.
Fiktion? Feehlt. Wä soal em et nännen? Form Essayroman?
4./5. Juni. Wut wegen Bootplattheit. Tage auf der
Frasquita. Das Praktische, wo es noch keine Zusammenhänge
gibt. Öllampe brennt 8 Tage, bis das Neue da war.
Aph = Zorn. Nicht warten können, sich nicht verlassen
können. Aber: aus dem logischen Augenblick urteilen.
12./13. Juni.
Benjamin: Baudelaire. Die Korrespondence. Kult
Berührung.
Dazu Ortheil: Proust, Mach.
Jetzt aber kommt die Mineralisierung/ der Seele/ sie
hebt auf/ was noch an Sehnsucht./ Das Ende hat begonnen./ Die
Differenz kennt sich nicht mehr/ wie früher aus./ Schwermut,
die alte./ Wie eine nie zu dicke Haut.
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24. Juni 85.
Gelähmt, das was Schöpfung heißt./ In mir gesungen/
früher einmal/ brach mir ab den Ast. Der ich nicht war/ und bin.
*
4./5. Juni. Waat wieejen Bootstedenplaotthiet. Daaj auf
der Frasquita. Det Praktesch, wo et noch nichen
Zeäsummenhäng gitt. Iellamp braonnt 8 Däch, bäs det Noa hä
wor.
Aph = Zuurn. Net woorden kennen, sech net
verloossen kennen. Awer: aus dem logeschen Uchgenbläck
urtielen.
12./13. Juni.
Benjamin: Baudelaire. De Korrespondence. Kult
Berährung.
Derzah Ortheil: Proust, Mach.
Na awer kitt de Mineralisierung/ der Siil/ se hiewt af/
wat noch un Siehnsucht hä äs./ Det Aonjd hot ugefangen./ De
Differänz kennt sich net mie/ wä fräher aus./ Schwiermaat, de
aolt./ Wä en näckest ze däck Hokt.
24. Juni 85.
Geliehmt, daot wat Schepfung hießt./ Än mir
gesaongen/ wä fräher emol/ broch mer ow der Aost. Die ech
net wor/ und bän.
*
Wenn die Inspiration mich nicht/ aufhebt, bin ich ein
vertrocknetes Blatt/ und lebe mich nicht mehr.
Wohin auch wir gehen/ die Berechtigung ist ein Ende/
Aufenthaltsgenehmigt/ auch das Wort/ hat mich nicht mehr.
Freitag, 17. 8. Gestern abend bis 12h 30 W. W. macht
sich Sorgen wegen der VT. Da kein Verlag. Döblin Preis, wo er
in der Jury. Sehr lieb besorgt. Trotzdem schlecht geschlafen.
Vielleicht VT an Unseld mit Exposé.
Wonn de Inspiration mech net/ afhiewt, bän ech en
verdrecht Blaat/ und liewen mech nemmie.

Worm er änjden goon/ de Beriechtigung
äs en Aonjd/ Aufenthaltsgeniemigt/ uch det
Wuurt/ hot mich nemmi mie.
Freddich, 17. 8. Geesterno wend bäs
12h30 W. W. macht sech Soarjen wiechen der VT.
Denn nichen Verlaoch. Döblin Preis, wo hie än der
Jury. Siehr läw besorjt. Trotzdem licht geschloofen.
Vielleicht VT un Unseld mät Exposé.
1 / 2017
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Prezentare, intermediere, relaţionare. Un proiect despre literaturile din spaţiul Dunării
Secţia de literatură a Institutului de istorie şi studii regionale al şvabilor
dunăreni/Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen)

Un aspect central într-un proiect literar legat de Dunăre se referă la problematica re-gândirii producţiei literare în afara ordinilor naţionale în care este cataloghizată. Al doilea aspect se
iveşte ca imediată consecinţă: Cum se poate lucra analitic în
acest univers multilingual pe care îl reprezintă fluviul? Mai mult,
Dunărea transcende cultural un spaţiu mai vast în comparaţie
cu spaţiul geografic pe care îl străbate. Câteva exemple: scriitorul german Johann Georg Kohl îl citeaza în însemnările sale de
călătorie pe Herodot, care bănuia izvorul imensului fluviu în Pirenei, Hölderlin a descris cursul apei invers, dinspre Est (Grecia
antica) spre Vest, iar Claudio Magris i-a găsit începutul într-un
scoc din Pădurea Neagra. Karl-Markus Gauß şi Ludwig Bechstein imaginează Dunărea cum se revarsă în Bosfor, iar un
tango argentinian o poiecteaza în spaţiul lui Río de la Plata. Scriitorul bucureştean Oscar Walter Cisek o denumeşte „Fluviul fără
sfârşit“, iar Péter Esterházy declamă categoric: „Această Dunăre
nu există, e clar ca lumina zilei!“
Programul de finanţare de proiecte culturale al Fundaţiei
Baden-Württemberg (BW Stiftung) „Perspektive Donau. Bildung,
Kultur und Zivilgesellschaft“ (Perspectiva Dunării. Educaţie, cultură şi societate civilă) a oferit şansa iniţierii unui proiect care ia
în focus literaturile Dunării şi care este finanţat pe o perioadă
de doi ani. Cooperarea între o instituţie a landului
Baden-Württemberg, şi un partener dintr-una din ţările
dunărene, promovarea interculturalităţii, precum şi crearea
unei reţele între instituţii cu obiective educaţionale şi ştiinţifice
au constituit premizele formulate de către iniţiatorii programului. Astfel, proiectul a fost lansat în aprilie 2015, partenerul
Institului de istorie şi studii regionale al şvabilor dunăreni fiind
Institutul de Germanistica al Universităţii Eötvös Loránd din
Budapesta.
Proiectul este se sprijină pe patru piloni: un website al proiectului (www.danubylon.net), seminarii tematice cu studenţi din
ţările dunărene, seri literare şi de film, precum şi editarea unei
antologii de texte literare care tematizează Dunărea.
Website-ul (în limba germană cu o prezentare generală în engleză) este conceput ca şi continuu proces de colecţionare şi
prezentare de materiale literare, imagini şi filme (cu trimiteri
spre youtube). Crearea unei reţele între facultăţile de limbi
străine din ţările dunărene se reflectă într-o serie de traduceri
de texte legate de tematica Dunării, care sunt şi vor fi postate
pe website. Traducerile sunt realizate în cadrul unor work-shopuri studenţeşti la diferite facultăţi de limbi străine. Astfel au
fost traduse două texte ale scriitorului şi eseistului Karl-Markus
Gauß, a cărui familie provine din Voivodina şi ale cărui texte fac
referinţă la această regiune, de către o grupă de studenţi din
Novi Sad în premieră din germană în sârbă.
Un text al scriitorului german originar din România, Hans Bergel, a fost tradus de studenţi timişoreni îndrumaţi de către Grazziella Predoiu, docent la secţia de germanistică a Universităţii
de Vest.
În afară de aceasta, pe website-ul www.danubylon.net se află şi
reader-ul cursurilor organizate în cadrul proiectului. În aprilie
2015 şi 2016 au avut loc două cursuri la Budapesta, mai precis
într-un sat pescăresc de pe insula Szentendre în imediata ve32

cinătate a metropolei dunărene, pe temele „Peisaje identitare
de pe Dunăre“ şi „Oraşe dunărene“, în cadrul cărora am predat
împreună cu partenera din Budapesta, Dr. habil Edit Király.
Din motive de copyright, textele din reader pot fi accesate cu
un cod, care poate fi pus la dispoziţie oricărei persoane interesate. Printre scriitorii trataţi în cadrul cursurilor se numără
Friedrich Hölderlin, Franz Grillparzer, Mór Jókai (secolul al
19-lea), Alexander Kinglake, Johann Georg Kohl şi Andrzej Stasiuk (literatura de călătorie). Printre scriitorii mai recenţi au fost
reprezentaţi, printre alţii, Elias Canetti, Heimito von Doderer,
Jean Bart/Eugen Botez, Claudio Magris, Péter Esterházy, Herta
Müller, Mihailo Pantić. În cadrul serilor de film au fost invitaţi
Marian Ţuţui din Bucureşti şi regizorul Péter Forgács din Budapesta. Marian Ţuţui a ţinut o prelegere despre filme documentare despre Dunăre între autenticitate şi propaganda, arătând
numeroase exemple. Forgács a prezentat filmul său “Danube
Exodus” despre evreii din Bratislava care au parcurs Dunărea în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial spre Marea Neagră în
drum spre Palestina, şi, pe Dunăre in sus, despre germanii din
Basarabia, care pe acelaşi vapor, au fost deportaţi de Germania
naţional-socialistă înapoi în Reich.
Proiectul reprezintă o oportunitate pentru a experimenta cu
noile medii şi cu transformarea unor conţinuturi ştiinţifice în
formatul facebook (https://www.facebook.com/danubylon/). Pe
pagina “danubylon” (în limba germană) de pe facebook încercăm să medializăm diferite faţete – literare, muzicale, geografice, politice şi chiar şi meteorologice – ale Dunării într-un
format adaptat mai ales “clientelei” noastre studenţeşti. Astfel
sunt postate imagini din timpul cursurilor în Budapesta, trimiteri spre cărţi şi autori, “traduceri” ale Dunării în diferite medii,
dar şi reacţii la teme actuale, cum a fost în vara 2016 criza refugiaţilor, cunoscută în spaţiul german cu termenul “Balkanroute”. În aceste luni, am postat pe facebook imagini istorice ale
unei “rute balcanice” din anul 1939 care documentează mase
de refugiaţi evrei pe Dunăre, în direcţie inversă faţă de migraţia
actuală.
Anul acesta va apărea în cadrul acestui proiect şi o antologie în
limba germană cu texte din diferitele literaturi de-a lungul
Dunării, plecând de la diferite puncte de inntersecţie, cum ar fi
izvorul şi revărsarea, insule, poduri ş.a.m.d. Pornim de la idea că
aceste puncte reprezintă spaţii imaginare dense, construite de
diferite texte, implicând diferite perspective culturale. În acest
an, efortul nostu se îndreaptă de asemenea spre căutarea de
posibilităţi de continuare a acestui proiect european în alte
forme de cooperaţie.
Reţeaua reprezintă nu numai o metaforă a fluviului şi ale ramificărilor sale, alături de metaforica centrală drumului şi a
graniţei, ea ne îndrumă metodic spre înţelegerea Dunării ca o
axă de semnificaţii, de reprezentări dense a unei macroregiuni
europene. De aceea, Dunărea, care a fost întotdeauna
străbătută de graniţe – secole în şir a existat doar una, între Imperiul Otoman şi cel Habsburgic, apoi din ce în ce mai multe –,
dar care au stat întotdeauna în contradicţie cu realitatea drumului neîntrerupt al apei, invită spre cooperaţii, dialog şi traduceri.
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M-a ales pe mine, o regăţeancă...
În cancelaria Şcolii generale nr. 1, în recreaţie, zarvă mare. Elevele dintr-a şaptea se pregătesc pentru ora de gimnastică. Şi-au
scos uniformele negre. Parcă le văd căţărate pe pervazul geamurilor de la stradă, numai în maiourile care le ajung mai sus de
buric, strigînd după trecători şi făcîndu-le cu mîna semne obscene. (À vingt ans j’étais déjà perdue!, spune bătrîna, soarbe din
cafea şi scrie. Cuvintele nu se mai aud, doar foşnetul pixului pe
hîrtie.) La douăzeci de ani, gîndeai exact ca azi: Să fie bordelul
casa dintîi?! Atunci spuneai c-ar fi „Prima zăpadă pătată de
sînge!” Ai uitat chiloţelul alb de pînză, pata roşie şi frica? (Duce
ceaşca goală în bucătărie, o clăteşte.) De ce mi-o fi spus tînărul
ăla de o rară nobleţe pe care-l poreclisem cîndva Prinţul Bolkonski... (acum vorbeşte singură, cuvintele bătrînei se-aşază cuminţi la rînd, vrea să se-audă fiindcă vecinul de sus şi-a pus
bormaşina în funcţiune) atunci, în sala plină de spectatori, „Nu
înţeleg de ce Norei Iuga nu-i place urîtul?” (vocea bătrînei a
tăcut, doar pixul se mişcă din nou pe hîrtie). Ce puţin mă cunosc
ei. Ce fel de poeţi or fi dacă n-au primit niciun semnal de pe faţa
nevăzută a lunii?! Ştii cît rişti strigînd acum de la fereastra deschisă în faţa soarelui: Ave Cezar! În evul trecut, după uşile uitate
uneori deschise din neglijenţă, mai asistam la scene infinit mai
interesante decît cele aflate azi la-ndemîna oricui îşi arată buricul lîngă Turnul Sfatului ca să se urnească odată limbile alea încremenite. Uşa cancelariei se deschide şi profesorul Harald
Krasser stinge hărmălaia cum sufli în lumînare. „Am nevoie de
o asistentă la alcătuirea orarului şcolii pe anul în curs”, spune.
Cîteva profesoare săsoaice pe care le cunoştea bine, deşi nu era
un om care să „relaţioneze”, cum se spune azi, s-au oferit imediat. Dar, stupoare! Krasser m-a ales pe mine, o regăţeancă, sosită doar de-o săptămînă din Bucureşti în acea şcoală germană,
unde toţi spuneau Grüss Gott la venire şi Servus la plecare, pe
mine, o puştoaică de 22 de ani cu care nu schimbase încă nicio
vorbă, dar îmi văzuse părul lung, acoperindu-mi umerii pînă la
jumătatea braţelor, negru și nesupus ca un trăpaș care începe
brusc să galopeze... („și cînd te gîndești că se născuse în același
an cu tatăl meu”, spune iar cu glas tare.) Muream de rușine cînd
mă vedeam intrînd în clasa a șaptea B, cu palmele transpirate
de emoţie, deschizînd catalogul ca să citesc numele germane
ale elevilor mei sași, pe care urma să-i învăţ nemţește, cînd ei ar
fi trebuit, de fapt, să mă înveţe pe mine. Iar marele germanist
Harald Krasser fusese demis de la catedra liceului, pe care nimeni n-ar fi fost mai îndreptăţit s-o ocupe, făcîndu-i-se concesia
să predea Constituţia la o școală generală. Nu schimbase nicio
vorbă cu mine, poate nici nu știa cum mă cheamă... (cînd a fost
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asta? Bătrîna se oprește din scris. „Abia începuse școala...”, vorbește cu pauze. Era septembrie. Try to remember the night of september... fredonează și începe brusc să chicotească. Se ridică și
se duce la fereastră. „Copacii sînt încă plini de frunze”, spune. Se
întoarce la masă. Scrie.) În clasa goală, la aceeaşi catedră, faţa
lui uscăţivă, arsă de soare, ochii de un albastru metalic, cînd mă
priveau o peniţă de iridiu îmi zgîria obrazul. Avea în faţă o
planşă mare de carton pe care erau desenate multe pătrate.
Spre ele erau îndreptate săgeţi din direcţii diferite. Îi urmăream
mişcările creionului pe cartonul acela care acoperea toată suprafaţa ca o foaie de ştrudel. Auzeam vocea lui în răstimpuri: Ja,
bitte zwei gelbe und eine rote. Mîna mea asculta ordinul, se întindea spre cutia cu multe compartimente în care se aflau fise
de toate culorile (parcă erau la cazino, la ruletă, rîde în gînd) şi
mîna atingea două fise galbene şi una roşie şi i le întindea. El le
lua automat, fără o vorbă, şi le aşeza în căsuţele respective. Creionul trasa din nou săgeţi de la o căsuţă la alta, ca să le schimbe
la următoarea mutare... şi ea auzea atunci un Nein iritat, hier
geht’s nicht! Creionul bătea în masă de trei ori, scurt, se oprea o
secundă şi mai lovea o dată, apăsat, semn că gîndul a pus punct.
Ochii lui se măreau sub lentilele ochelarilor, păreau fosforescenţi. El semăna atunci cu un extraterestru. Ea nu putea să-i
spună că moare să pună mîna pe mîna lui, să simtă din ce material e făcut, fiindcă oricum n-ar fi înţeles-o. Şi atunci ea a spus:
„A cincea, Oda destinului”, semnalul știrilor de la Radio Londra,
din anii războiul. Şi el a răspuns fără să-şi ia ochii de pe planşă:
„Wie sind Sie draufgekommen?” Şi creionul şi-a continuat drumul
printre căsuţe... (Sună telefonul. Ridică.) „Joachim Wittstock am
Apparat”. „Credeam că n-o să-ţi mai aud glasul.” „Timpul devine
tot mai neîncăpător...” („L-a ajuns și pe el”, spune bătrîna în
gînd.) Pe urmă, ei vorbesc de scriitorii sași din trecut, de Aichelburg, de Scherg și deodată pomenește de Harald Krasser. „Pînă
la urmă, a plecat și el în Germania. Mi-a lăsat multe din cărţile
de care nu se putea despărţi. I-am trimis o parte din ele. După
cinci ani a murit fără să-l mai văd. A fost un fel de mentor pentru mine.” (Bătrîna aude deslușit creionul ei bătînd în masă de
trei ori scurt, se oprește o secundă și mai lovește o dată.) „Oda
destinului”, spune. Joachim înţelege „Opera destinului”. Nu știe
că ea îl cunoscuse înaintea lui și acum i se părea că vocea de la
capătul firului era chiar vocea lui Harald. Ultimul dar pe care
l-a lăsat ţării mele a fost traducerea lui Ion Creangă, iar mie
amintirea unui domn cu care mă înţelegeam cel mai bine tăcînd. Și cînd te gîndești că habar n-avea cum îmi arăta creierul,
oder...
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Un hierofant al existenţei (1)
Li se întâmplă scriitorilor din diaspora un fenomen greu
de justificat: sunt trataţi de criticii şi istoricii literari din ţară destul
de evaziv, dacă nu chiar ignoraţi. De ce are loc acest lucru? Poate,
din cauza distanţei şi a unei defectuoase comunicări, poate dintr-o
prejudecată sau din oportunism. Realitatea este că în afara graniţelor fiinţează o întreagă literatură în limba română, competitivă cu
cea din interior. Este vorba de o veche problemă, aceea a centrului
şi a marginii care, în acest caz, nu au o localizare geografică, ci una
axiologică.
Andrei Zanca este rezident în Germania, la Heilbronn. A
publicat un număr considerabil de volume de poezie, proză, eseistică şi este un apreciat traducător. El este, cu adevărat, un exponent
al literaturii noastre în culturalitatea europeană. I-a apărut de curând o cuprinzătoare selecţie din opera poetică (întinsă pe trei decenii), Cronica unei tinereţi, vol. I, II (Editura Grinta, Cluj-Napoca,
2015). Ordinea poemelor se face după o cronologie inversată, ca şi
cum autorul ar privi-o într-un retrovizor. Lirica lui Andrei Zanca este
tensionată metafizic, saturniană, introspectivă, alcătuită dintr-un
sistem specific de semne, intercesoare între sine şi lume. Stările sale
interioare reverberează în ambient: „gândul şi inima mea sunt una
azi, mamă/ vălul dintre noi, mai subţire/ decât aripa de libelulă//
sunt aici şi tot ce mă înconjoară/ depune în clipă mărturia lăuntrului meu.” (fragilitate). Totuşi, este mărturisit continuu un sentiment
al înstrăinării, al disjuncţiei, al artificiului: „sunt pe-această insulă/
înrudită cu alte insule mai mari şi mai îndepărtate, unde/ timpul a
fost adus pe corăbii” (uvertură). Mântuirea este dată de împăcarea
gândului cu inima, convertită în iubire. Dar moartea este omniprezentă şi insidioasă, o temă constantă. Poetul foloseşte circumlocuţia, lasă doar să se întrevadă sensurile, foloseşte clarobscurul,
ascunde revelaţia în imagini evazive: „noapte/ de noapte am coborât în abis.// am privit în ochii hăului: unde răsfrânte/ într-o beznă
nesfârşită cum ai arunca/ o piatră într-un lac, apoi// într-o anume
noapte/ când nu mai aşteptam nimic/ m-a întâmpinat un lucru atât
de transparent// încât într-o fărâmă de secundă am zărit unduind/
trăsături şi-am auzit limpede o insinuare de şoaptă:// chipul dintâi”
(călăuza).
Ca într-un carusel, sunt alternate iubirea şi teama, moartea şi transcendenţa, cuvântul şi tăcerea, timpul şi clipa, negura şi
abureala zorilor, nostalgia şi înfrigurarea, abisul şi limita, ploaia şi
singurătatea, iubirea celor plecaţi şi neantul... Imaginarul are o
pregnanţă specială, lăsându-se văzut, venind dinspre noapte, dinspre insomnie, de pe insula înconjurată de ape, cu o luciditate încordată.
Continuând să dăm înapoi ceasul poeziilor lui Andrei
Zanca, textele următoare (anterioare) par mai concise, cu idei mai
precis conturate, însă conţinând aceeaşi îmbinare de omenesc şi de
sacru, de suferinţă şi de extaz: „ce temperare de dumnezeu într-o ramură” (NU TREBUIA SCHIMBAT). Existenţa ascunde mereu o numinozitate, o dimensiune gingaşă, ca un gineceu al supranaturalului,
manifestându-se prin harul vorbirii (poetice): „ALTUNDEVA/ nu se
află într-o anume întindere/ nici în timp, în sine/ o nuanţă de/ sentiment// e în mine, prelins/ în graiul discret// ceea ce nu se rosteşte/
determinând rostirea” (ALTUNDEVA). Andrei Zanca este un contemplativ melancolic, un poet al transfigurării, proiectându-şi stările în
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elemente congruente: „O LINIŞTE ÎNZĂPEZITĂ/ aidoma somnului,
harul/ nu urcă implorat, deşi// mereu m-am simţit însoţit/ în gerul
tăcerii// zăpada îngheţată între stejari/ o furişare de vulpe/ mistuindu-se// în ceaţa zorilor, departe/ lătrat de câini, apoi doar// liniştea înzăpezită.” (O LINIŞTE ÎNZĂPEZITĂ). Un abis pascalian
dramatizează existentul, încăpând în perspectivele vederii, într-un
sentiment dominant al frigului, în „chipul tăinuit”, în alfa şi omega
(„gura de prunc într-o răsuflare de muribund”), în departeleaproape. Semnele unui ascetism mântuitor sunt vizibile adesea:
„aud coborând tot mai adânc/ cugetul în inimă”, „părăsind iubirile/
întru Iubire/ spre a înlesni/ în sine/ o Coborâre”, „a muri zilnic spre
a iubi./ tot ce ne-ar putea limpezi Vederea”.
Deşi reprezentarea poetului este una antropocentrică,
există o corespondenţă între obiectele ambientului, care au memorie şi încărcătură afectivă. O încrmenire, un hieratism le guvernează însă şi numai stările omului le animă, le fac expresive. Andrei
Zanca este un specialist al atmosferei melancolice: „ŞI-APOI,
ÎNTR-UN TÂRZIU/ să asculţi ploaia egală, noaptea/ pe terasa dinspre
râul ciuruit/ în bătaia felinarului// să închizi fără de vrere ochii/ încât
răpăitul ei să-şi poată înfiripa mesajul.” (ŞI-APOI, ÎNTR-UN TÂRZIU).
Tânguirile sale metafizice au ca motive aspectul iluzoriu al vieţii, crepuscularitatea tradusă prin manifestări hibernale (îngheţ, zăpadă,
frig, ploaie), prin desfrunzire, moartea (lipsită de organicitate). Fără
niciun fel de retorism, ele apar ca simple constatări, ca mirări, ca
reflecţii.
Textul narativ Bătrânul este, de fapt, propria poveste, a
celui înstrăinat, locuind provizoriu pe marginea unui râu (reprezentând curgerea vieţii), ori în cimitir, depersonalizat, nemaifiind legat
de nimic (având ca singur prieten un câine), prezentat drept cel mai
simplu metafizician al existenţei, de fapt un trăitor, pur şi simplu, o
dramă anonimă într-un ocean, ignorată de istoria care se derulează
impasibilă. Şi totuşi, acest vitregit al sorţii, „căzut de pe cruce”, premăreşte iubirea şi dezavuează ura, trădarea.
Scriitorul aduce la suprafaţă probleme ale abisalităţii, pulsiuni, dimensiunea ocultată a fiinţei: „ar ajunge, dacă ne-am da
seama// că drumul spre sine nu se lasă scurtat// că în oglindă ne întâmpină mereu o mască// că mulţi, tare mulţi îşi îngroapă prietenii în
timp// uitând că orice gând, oricât de mărunt, are urmări.// ar ajunge,
dacă fiecare s-ar apleca// cu băgare de seamă şi tandreţe// peste tot ce
se află doar// la o aruncătură de băţ// în jurul lui” (ŞI-AR A JUNGE). Creditează, însă, omenitatea, solidaritatea, filantropia, indelebilul chip
divin din fiecare. Un alt grupaj de poeme evocă gesturi simple dar
primordiale, ale casei (originii): păstrarea firii morale în condiţii coruptibile, înlocuirea cuvântului cu lacrima, tandreţea celui care
mângâie cu mâini „umflate de trudă”, figura Bunei, genuinitatea copilului.
adevăratul
Ni se dă şi o definiţie a sublimităţii (eşuării): „a
poet, un echilibrist// pe un fir de lumină, suspendat// între cer şi pământ:// deasupra, Abisul// dedesubt//Valea// cale de întoarcere, nu
există.// nici început, nici capăt/ nu se mai poate zări, el însă//
înaintează. şi-naintează/ cu mare băgare de seamă/ călăuzit de o
anume smerenie:// îl ţine în cumpănă/ un glas/ tare/ adânc//
într-adevăr, adevăratul poet/ e un hristos ratat, să ne iertăm/ între
noi/ aşadar// totul” (mărturisire).
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Despre romanul „Luntrea lui Caron” de Lucian Blaga, apărut în traducere germană
Romanul postum al lui Lucian Blaga a fost oferit în anul trecut publicului cititor german. Traducerea s-a orientat după ediţia română din 1998 (Editura Humanitas, Bucureşti), conţinând şi adausurile originalului. Traducătorul Friedrich Engelbert a depus un efort considerabil la transpunerea în germană a naraţiunii
voluminoase, a pasajelor eseistice şi a versurilor încorporate în textul acestei opere literare de mare însemnătate pentru proza românească din secolul XX.
Friedrich Engelbert, născut în anul 1939 în Silezia, a studiat electrotehnica la Institutul de învăţământ superior din Ilmenau, practicând apoi ingineria la Intreprinderea Robotron din Zella-Mehlis (R. D. G.). Atras de poezie şi filologie fusese cursant al Institutului pentru Literatură din Leipzig şi ulterior student (masterand) al
Universităţii „Friedrich Schiller” din Jena, aprofundând cunoştinţele sale de limbă şi literatură română, obţinute cu ocazia descinderilor sale repetate în România.

„Das Mehl war warm, leicht erhitzt, wie ein lebendiger Körper,
sowohl angenehm als auch archaisch der Duft.“ … „Noah ist Müller
geworden!“
Lucian Blaga (1895 - 1961), rumänischer Dichter, Schriftsteller,
Diplomat und Philosoph, schildert in seinem erst 1990 bei Humanitas Bukarest erschienenen Roman liebevoll und detailreich Episoden aus dem Leben seiner Mitmenschen. Der Titel der deutschen
Übersetzung „Die Fähre des Popen Charon“ ist dabei klug gewählt:
Er symbolisiert das Grundmotiv des Romans, den Wechsel und Wandel, die Überfahrt von einer Zeitepoche zur anderen und die
Veränderung der Persönlichkeit, initiiert durch gewaltsame äußere
Einflüsse.
Blaga spielt seinem fiktiven Erzähler Axente Creangă tatsächlich
die Rolle des biblischen Noah zu: Im Verlauf der Nachkriegsjahre
trifft Axente seine Landsleute, beleuchtet ihre Rolle und ihr Schicksal in der neuen Welt der kommunistischen Volksrepublik. Er, der
patriotische Poet, bezeugt in zahlreichen Berichten und
Naturbeschreibungen den Niedergang seines Vaterlandes und belegt den Umbruch der Historie am Versiegen der eigenen Quelle
künstlerischen Schaffens. Als Ausweg aus dem Chaos äußerlicher
wie innerlicher Veränderungen sieht Axente nur die Möglichkeit
auszuharren und sich auf moralische Werte und Traditionen zu berufen, damit eine Flucht in die Zeit des Gestern gelingen kann, aus
welcher die Gegenwart zu altem Glanz erneuert werden soll.
Zur Seite stehen dem Erzähler sein geistiger Zwilling Leonte Pătraşcu und seine lyrische Muse Ana Rareş. Während Blaga die eigenen philosophischen Ansichten und Diskurse der Figur Leonte in
den Mund legt, schafft er mit Ana ein Symbol der geheimen,
ursprünglich mystischen Natur, der unerreichbaren Versuchung.
Durch dieses Dreigespann – Axente, Leonte, Ana – offeriert Blaga
den Lesern rumänische Traditionen, ihre Kunst und ihr Denken.
Diese drei Personen erkennen, bewahren, veredeln sie und erheben sie auf eine Stufe bar jeder Nationalität: Die Liebe und das
Leben sind unsagbar wertvolle Geschenke.
„Die Fähre des Popen Charon“ ist eine zeitlich geordnete, kausal
stimmige, allerdings nur lose Aneinanderreihung von
Reminiszenzen. Die Prosasprache Blagas ist nuancenreich und
bildhaft, dabei jedoch klar. Poetische Einschübe wie „die seelische
Frucht an der Spitze der Wimper“ werden nur selten gebraucht. Der
anfangs zitierte Auszug dieser Rezension stammt aus einer Szene,
die in ihrer Schlichtheit so akzentuiert beschrieben ist, dass sie den
Lesern bis zum Ende des Buches im Gedächtnis bleiben wird. Durch
die Einflechtung rumänischer Anreden und Ortsbezeichnungen in
den übersetzten Text entwickelt sich beim Lesen eine Art
Vertrautheit. Die Grammatik wirkt in den Einschüben und Gerundia
anfangs etwas holprig – aber auch hier wird das Exotische bald zu
einem versöhnlich-fremden Ton gewandelt. Dank des Übersetzers
der deutschen Ausgabe, Friedrich Engelbert, verfehlen selbst
Wortspiele nicht ihre schelmische Wirkung und ermöglichen eine
Differenzierung der Charaktere auf einer zusätzlichen
Verständnisebene.
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Joachim Wittstock

Der Symbolgehalt des Romans ist enorm. Die titelgebende
Fähre alanz der Persönlichkeit Axentes bröckeln, verursacht durch
die historische Umwälzung, durch Ungewissheit, Flucht und
Ohnmacht des Individuums in der gesellschaftlichen Welt. Während
Axente mit seiner Familie und seinen Freunden ihren Platz suchen
und den neuen Spielregeln der sich ihnen entziehenden Mächte
ausgesetzt sind, wächst im Erzähler die Sehnsucht nach den
vergangenen Tagen.
Mit dem Erscheinen der Fähre, des Popen und seiner Frau wandelt sich der bisherige Erzählstil Blagas. In den folgenden Kapiteln
wird deutlich mehr wörtliche Rede verwendet; die Berichtsform tritt
in den Hintergrund, den Ereignissen folgen schlagartig
Konsequenzen. Die Fährfahrt ist eine Bewegung, ein Übersetzen an
das andere Ufer, ein notwendiger Schritt auf dem Weg Axentes.
Haben die ersten Kapitel des Romans hauptsächlich das Leben
gezeigt, tritt hier das Motiv der Liebe verstärkt auf und zieht
Tragödien mit sich. Die Frau des Fährmanns, Octavia, bildet den
Gegenpol zu Ana ab. Axentes Beziehung zu ihr stellt den Versuch
dar, die Suche nach dem Gestern aufzugeben und sich der Moderne
anzupassen.
Mit Vollendung des zwölften Kapitels verlässt Axente die Fähre,
um an das neue Ufer zu treten. Wieder ändern sich Thematik und
Inhalt; die Waage zwischen Dialog und Bericht wird gehalten, die
Liebe selbst wird zentrales Motiv der nachfolgenden Kapitel. Sie ist
dem Leben überlegen, welches nach und nach aus der Welt Axentes
scheidet, da er sich in sein eigenes Reich zurückzieht, zurück in die
Vergangenheit und zurück zu seinen alten Sehnsüchten.
Beeindruckend ist die Fülle an Details, mit der Blaga die
Erzählungen und Episoden seiner Hauptfiguren ausschmückt.
Manchmal scheinen sie den Leser auch unter ihrem Gewicht zu
erdrücken. Jedoch generiert sich auf diese Weise ein lebendiges,
engmaschiges Netz an Eindrücken, welche ein versöhnliches Ende
für die Reise Axentes und seiner metaphyischen Gralssuche
knüpfen.
Der Übersetzer der deutschen Ausgabe, Friedrich Engelbert, hat
dem Roman im Anhang Gedichte und Briefe zwischen Axente und
Ana sowie elf Essays Leontes (also aus der Feder Blagas stammend)
angefügt. Diese Anhänge im Buch unterzubringen, hat das Werk
beinahe überfrachtet – jedoch ist der Einblick in die philosophischen
Niederschriften
Blagas
äußerst
interessant.
Seine
wissenschaftliche Artikulation steht zwar in der Wahl der Wörter im
krassen Gegensatz zu seinem Prosawerk, jedoch sind beide
Dokumente ein historisch wertvolles, emotional ansprechendes
und philosophisch anspruchvolles Vermächtnis einer Epoche, deren
Charme die tiefe Liebe und Verbundenheit mit der Natur ausmacht,
mit der rumänischen Tradition und den Details, welche einen
zufälligen Moment des Lebens plötzlich erinnerungswürdig machen
können.

„Die Fähre des Popen Charon“. Roman von Lucian Blaga
În traducere germană de Friedrich Engelbert
BoD – Books on Demand, Norderstedt, Germania
Prima ediţie 2016. 531 pagini
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Mihaela - Henrieta Artimon

Poezie

berggasse 19

cumpărătoare sfioase

în ziua-n care-am rămas goală

plutesc fluturi uriaşi de madagascar.

spre berggasse 19 am plecat într-o după-amiază de iunie

fără nici un mecanism de apărare

curăţarea hornului

sub pleoapele fardate sclipitor

de la ferestre, alfred și carl gustav îmi fac semne cu mâna
nu pot să mă opresc
alerg
strada nesfârșită e plină de afișe, de strigăte
vinovăţie, refulare, altruism, formare de reacţie,
identificare

afectului

peste umerii goi ai bărbaţilor

cu agresorul, proiecţie, dragoste, ură, deplasarea
frică, frică, frică
nimic din toate astea

apoi
bănuţi galbeni ţâșnind din fântâna narcisică
salbe de aur la glezne

și nu te simţi mai bine
când vorbești cu mine?
eu sunt pentru tine o hârtie în care înfigi cuvinte
ca niște ace
ca niște suliţe
eu îţi curăţ hornul, cum zicea drăguţa bertha ( câte m-a
învăţat ea pe mine)
nu devin eu tatăl tău și iubitul tău și mirele tău
nu te scot eu la plimbare
pe bulevardele electrizate de dorinţă, de frică?
ce simplu era să nu ai nevoie
de mine
să fi făcut dumnezeu lumea
în trei zile
să fii o gazelă a paradisului
nu o bertha, nu o sabina, nu o anna
să nu te agăţi de gâtul meu
să nu mă visezi noaptea
ce simplu era să nu ai nevoie de mine.

și rochia de mătase roz transpirată
orașul pe care trebuie să-l părăsești până la noapte
sirenele urlând sub trotuare
șuvoaie de buze, de ochi
de trupuri

pe jumătate goale

lenjeria din vitrine așteaptă
36

*

**
acolo în casa ta devenită muzeu căutam hornul
printre fotografii înrămate și ediţii princeps
chiar sub canapeaua vișinie căutam hornul
și chiar bastonul tău mi s-a părut pentru o clipă gol
pe dinăuntru, și am crezut
că-i un horn camuflat
dar îngerul berthei l-a ascuns
atât de bine
eu am continuat să-l caut printre rafturi, prin aer,
prefăcându-mă interesată
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de alte obiecte
de praful conservat între pagini
ca o vizitatoare oarecare.

o amintire

uite, mein herr, cutia
cu foarfece și clești, ai zice
că-i o trusă de manichiură, dacă n-ai ști
că mi-am tăiat rochia cu ele, și pielea
rochia găurită, pielea uzată
aruncate în colţ
narcisismul este o rană
ura de sine este o rană
aici la tine miroase a sânge
miroase a infirmerie de tranșee
gâtul de lebădă servit aseară
a fost fraged și dulce
am văzut fete cu degetele strivite pregătind cina
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am genunchii juliţi, am fire de iarbă în păr
alunec, râd, alerg
apoi camera strâmtă și vocea ca un glasspapier care

îmi spune
ce fată rea sunt
tatăl meu îndepărtat purtând
pe sub cămașă chipul meu uitat, cumpărând altor
fete
dulciuri și stilouri cu peniţă de aur
atât pentru astăzi
uite, mein herr, cutia
cu foarfece și clești, ai zice
că-i o trusă de manichiură, dacă n-ai ști.

nimic altceva decât frica
nimic altceva decât frica
doar ea urlă în coridorul acesta fără ferestre ca un canal de
scurgere
fetiţe cuminţi stau la pândă, așteaptă să iasă, dar până atunci
își fac de lucru
întorc timpul pe dos
leagănă păpuși chele, ascultătoare
leagănă capul de porţelan al lui anaïs nin
din când în când o ușă se deschide și câte o fetiţă iese
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pentru o vreme
îmbrăcată cu rochia de împrumut, prea mare
pentru trupul ei de copil
apoi se întoarce îmbujorată
și rușinată de întâmplare
se așază în colţ și se preface că doarme
micile mirese îi așază văluri pe chip
trupul ei se strânge în rochia largă
se înfășoară în sânge
ca într-un cocon de mătase.

mirese cu șosete scurte

mă întorc de pe o parte pe alta cu glasurile voastre lipite de
trup
din gura sabinei iese un nor albăstrui
sylvia și virginia continuă să scrie despre durere și moarte
anna repetă la nesfârșit despre cum se așază cuvintele lor în
coșciuge mici
cât unghia degetului
vă ascult tot timpul
din inimă îmi crește o caschetă de tablă
din inimă cresc flori ca pe morminte
numai el ne poate înţelege, îmi spuneţi
lui îi vorbim la nesfârșit
trecem prin tine ca printr-un câmp pustiu.

stau cuminţi în sala de așteptare
visează
cu ochii deschiși praful alb imaculat în cutii cilindrice
își refac machiajul ca și cum
ar urma o altă ședinţă de fotografie
alb-negru
mirese cu șosete scurte în pantofii înalţi

mă afund goală în rochia de mătase
mă pierd în ea ca într-o apă sălcie, apoi răcoroasă
caut mâini și picioare și mirosuri scufundate

așteaptă și visează
praful alb ca îngerul morţii

bertha intră pe vârfuri, tocmai a terminat de scris poemul
despre iubirea care n-a venit

în sala de așteptare virginia se cufundă în apă
ca într-un câmp înflorit la amiază
marilyn continuă să zâmbească
în poșeta ei strălucesc barbituricele
cele mai bune prietene ale unei fete
până în ziua din urmă
sylvia își amintește de tăticul cel rău
iar și iar

e curioasă, doar atât
de când mă însoţește vechile prietene nu mai sunt de găsit
sau poate
de când ele au dispărut
ea și-a făcut loc lângă mine

clipele de nesuportat le vor strânge din nou
ca o mulţime furioasă
ca o mulţime neglijentă vor călca peste ele
daddy, daddy
praful alb ca zăpada
se așterne peste trupurile fiicelor îndoliate
peste trupurile lor îngheţate
singurătatea seceră în sala de așteptare
mâini și picioare.

am obosit să vă ascult

vorbiţi toate deodată, am obosit
să vă ascult:
anna, bertha, sabina, virginia, sylvia, anna
38

bertha nu e curajoasă

ce crezi, o întreb?
bertha face ochii mari
ea nu e curajoasă
dar știe atâtea
bertha face ochii mari
văd în ei
frica dragostei cu trei capete palide
îi este prea teamă să răspundă
și totuși, îmi spune, să nu fie o carte neagră aceasta
la care scrii
de atâţia ani și încă
nu ai terminat
să fie o carte roșie sau poate roz prăfuit
eu știu atâtea și cu toate acestea voi muri
fecioară, poate la finalul cărţii sau poate
pe la mijloc
să nu fie o carte neagră
fac ochii mari, îi cuprind pupilele
ne privim
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până când
sparg liniștea cu sticla de parfum
iî umplu nările vechi
cu mirosul de trandafiri și piper
îl adulmecă zâmbind ca pe o pată de sânge
și trupul îi tresare
ca un animal încolţit.

numele tău este bertha
ora patru a sosit, femeia neagră a venit
în rochie roz
cu funde reci din piele de șarpe
cu faţa netedă
fără nas, fără gură
cu ochii mari ușor ieșiţi din orbite
e ora de privit în gol peste umerii ei ascuţiţi ca o lamă
de topor
peste creștetul ei ras la doi milimetri
dimineţile și serile sunt plăcute
după-amiezele sunt pline de mucegai
între naștere și moarte, vezi bine, e un spaţiu de umplut
vidul absoarbe
tot ce întâlnește
atingerile, șuvoaiele de vorbe
frumuseţea, ah, frumuseţea
și micile gunoaie
urmează ora la care bertha se dezbracă, se îmbracă
golește șifonierul
ora când bijuteriile nu mai stau lipite de trup, devin
imponderabile
ca niște baloane cu heliu
este numele dumitale dumneata?
vocea ca o gheară te înhaţă de creier
mâna ţi se afundă în golul tot mai adânc dintre
coaste
numele tău este bertha?
numele tău este bertha
numele tău este bertha.

continuous flash
iubirea noastră, vegheată
de îngeri cheli urcă munţii
mării roșii, coboară
în ultima cavernă, unde
zeul cu cap de berbec veghează nașterea
de trei mii de ani și mai bine
soarele ne taie trupul în două
iubirea noastră imperfectă ţâșnește dintre stânci
până în miezul zemos al deșertului
apoi în faţa ochilor ca o cortină
pelerina aceea verde pe umerii mei în moschee
lipiţi de ai tăi
în căldura asurzitoare
prin care mai zboară moneda
de doi euro pe care mi-ai adus-o pe plajă
cu șapte luni mai-nainte
uite restul, mi-ai spus, atât a mai rămas după ce-am
cumpărat
albumul de fotografii al fridei
gestul tău de copil acolo în el arenal.

femei și păpuși
sunt cea mai veche mireasă
stau de la începutul lumii
în galantarele albe
ca o păpușă de celuloid
cât am căutat femeile din vitrine
femeile în lenjerie fosforescentă
murmurul lor în noapte
rătăciţi între felinarele roșii
n-am văzut pe nimeni intrând sau ieșind, toţi priveau
erau atâtea ferestre, atâta lenjerie albă spumoasă
spre-albăstrui, atâtea plete negre
sunt o mireasă tânără
sunt o păpușă bătrână
îţi amintești, nu am mai vizitat muzeul păpușilor în
mallorca
am privit doar pentru câteva clipe din ușă
erau chiar mai multe decât
ne-am fi imaginat
cârpe și porţelan
femeile din amsterdam ar fi avut ce învăţa de la ele.
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Din volumul „Femeile lui Sigmund”, în curs de apariţie
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Adrian Iancu

Un proiect de fericire

Proză

După ploaia de dimineaţă, cerul se înseninează, aerul e
umed și curat, iar lumina de un alb intens pătrunde prin toate
cotloanele cartierului, dă consistenţă volumelor inegale ale
clădirilor, răsărite, parcă, unele din altele, mai mult dintr-o logică utilitară a momentului decât dintr-o strategie de arhitectură urbană à longterme. Orășel format dintr-o aglomerare de
prăvălii și ateliere ale căror faţade nu ajung să semene două
una cu alta, dau o oarecare poezie locului dacă adăugăm și teii
plantaţi mai peste tot și care primăvara, nu mai e un secret pentru nimeni, răspândesc un miros îmbătător.
În piaţa centrală, în formă de patrulater, câteva comerţuri ne trag cu ochiul: mai întâi, un coafor pentru persoane în
vârstă, prin a cărui vitrină largă poţi vedea câte o bătrânică
pieptănată de o tânără coafeză contra unui tarif modic. „Ia te
uită, orașul e în fierbere iar baba se piaptănă!”, zic unii care trec
prin faţa vitrinei.
Nu departe de coafor, se află magazinul de închiriat rochii de mireasă pentru tinere domnișoare, care funcţionează excelent, ca afacere. Prăvălia, dincolo de activitatea semnalată de
anunţul de la intrare, pune la dispoziţia tinerelor, odată ce-i
calcă pragul, servicii, după simplele obișnuinţe ale unei case de
căsătorii, cu selecţii pe bază de frumuseţe, poziţie socială și
multe alte subtilităţi. „Doamne, dă, să vină unii să ne scoată și
pe noi din foame!”, zic unele tinere pline de evlavie și speranţe.
Maria este fericita posesoare a coaforului și a magazinului de închiriat rochii de mireasă, afaceri situate în piaţa centrală a urbei. E cea de la care tot poporul așteaptă proiecte de
fericire și pe care, în consecinţă, o invocă mulţi concetăţeni mai
ales în locurile publice, în zilele de sărbătoare. E însă prea tânără și frumoasă, pentru ca oamenii să nu creadă în povestea ei
cu un bărbat important din Administraţie.
Astăzi, sâmbătă dimineaţa, este Ziua cartofilor prăjiţi, sărbătoarea oficială a orașului nostru, onorată de cetăţeni de o lungă bucată de timp și a cărei organizare face mândria personalităţilor
locale, dar și a locuitorilor de pe-aici. Se păstrează o tradiţie:
aceea a carnavalului cartofilor prăjiţi care debutează cu defilarea de pe srada principală a burgului. În mărșăluitul ei, fanfara
ajunge până lângă tribuna unde stau rânduiţi învitaţi de seamă
din Administraţie. Apoi se oprește și se poziţionează în partea
stângă a tribunei.
Stagiarul Alfred, aflat în slujba Administraţiei plantelor ornamen40

tale și membru al Centrului de proiecte de fericire, se află în tribună, în rândul doi, numai ochi și urechi, alături de alţi stagiari
importanţi. Tânărul se bucură de preţuirea unor personaje care
au un cuvânt greu în orașul nostru, iar mulţi îl și văd promovat
într-unul din locurile râvnite de funcţionărimea de carieră.
Pe strada pietonală a urbei se află lume multă, oameni oarecare, școlari derutaţi, agricultori onești, șomeri importanţi,
preoţi înstăriţi și cărturari nevoiași. Fanfara primăriei, condusă
de un dirijor dibaci, asigură coloana sonoră a defilării. Tumultul
săltăreţ al muzicii de fanfară se întrerupe brusc, pentru că dirijorul face, în limbajul lui gestual, semnul știut, care e pe înţelesul muzicienilor. Și, fâs.
Problema e că arhitectul Stan, cu gândul la importanţa
momentului, calcă pe niște coji de cartofi, alunecă pe un rahat
de câine și cade cât e de lung în faţa tribunei. Nu-și dă seama că
trebuie să se oprească din strigare, că brusc muzica și participanţii la defilare se opresc conform protocolului și că e liniște
profundă. „Ce porcărie! Rahat!”, strigă arhitectul Stan, culcat la
pământ în acele împrejurări potrivnice.
„Ce porcărie! Rahat!”, zbiară acesta din nou, iar strigarea lui produce confuzie în tribună, în rândul Administraţiei, dar
și voioșie în mijlocul spectatorilor de pe margine, veniţi să vadă
defilarea, care încep să-l aplaude pe nenorocit. Numai vocea
stridentă a arhitectului se mai aude acum. Strigătele acestuia
scandalizează mulţimea și pe organizatoarea carnavalului,
Maria, femeie tânără, avută și cu influenţă în oraș.
-Măi, șmechere, ţi s-a urât cu viaţa frumoasă!... Limbariţa ei de treabă! Lasă că vezi tu, rahat! – strigă, cu convingere, vocea opiniei publice, de pe margine, tocmai dinspre
societatea civilă – pesemne că te mănâncă de-o bătută cu strigături. Noi îţi administrăm bătuta, matale vii cu strigăturile, mi se
pare echitabil! Unu la unu. Ce zici?
*

E zăpăceală generală, sâmbătă după-amiază. Arhitectul
Stan, locatarul garsonierei din imobilul de la numărul șapte, de
pe Strada Trepiedului, primește rar vizite, doar colegi de birou,
cunoaște lume puţină. Stabilit în localitate, cu ceva timp în
urmă, după terminarea studiilor, e stăpânit de dorinţa sinceră
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să-și facă o viaţă convenabilă acolo.
Acum, un bărbat bate la ușa de la intrarea în garsonieră pe care, pe un carton, lipit cu grijă, poţi citi, caligrafiat cu
tuș negru Stan, arhitect&peisagist. Arhitectul Stan deschide ușa,
îl privește și îl ascultă cu uimire pe vizitator.
-Bună ziua! Sunt stagiar în slujba Administraţiei plantelor ornamentale și a Centrului de proiecte de fericire, mă numesc
Alfred și mă aflu aici cu anumite treburi pe care o să ţi le explic.
N-am venit totuși să-ţi aduc un buchet de flori cu ocazia carnavalului cartofilor prăjiţi!... spune cu convingere stagiarul Alfred.
Și zicând acestea, omul își scoate scufia neagră,
ţuguiată, cu pămătuf în vârf și nasul lung, de carnaval, în formă
de morcov, din carton prins cu elastic verde de urechile sale
mari. Dă drumul nasturelui de la gât, răsuflă ușurat ca să se
simtă mai relaxat în vestonul care aduce în partea dinapoi cu
un început de frac. Perdelele din velur împiedică pătrunderea
luminii de-afară, lăsând, doar pe la capete, atâta loc cât pentru
două raze de soare, care stau înfipte ca două suliţe în spaţiul
paralelipipedic al camerei, dominat de tonuri de gri.
Arhitectul Stan îl poftește pe musafir să se așeze totuși
pe un scaun dar stagiarul Alfred continuă explicaţiile din picioare:
- Sunt nevoit să apar în costum de carnaval pentru că
urgenţa treburilor pentru care mă aflu aici nu-mi permite nici o
amânare. Să știi că un stagiar e tot timpul în acţiune și se străduiește să fie cu ochii-n patru atunci când ocazia se prezintă.
Limbariţa asta a ta, locatare, a produs în rândul concetăţenilor,
în timpul defilării de azi dimineaţă, abureală. Acum, gata cu
joaca! Ai scandalizat lumea din cale afară, cu strigările tale: „Ce
porcărie!Rahat!”, „Ce porcărie! Rahat!”. Cum se poate să consideri
carnavalul cartofilor prăjiţi o porcărie? Pe Maria, organizatoarea carnavalului și a petrecerii, cum de o tratezi astfel!? continuă
Alfred.
În mijlocul încăperii, care seamănă cu un paralelipiped zugrăvit în albastru, se află o masă și două scaune. În dreapta e dulapul, în
stânga un pat dublu. Înspre stradă, un geam mare și o ușă care
dă într-un balcon spaţios. Din lipsa unui cuier, hainele arhitectului stau atârnate de cuie înfipte în perete ici și colo.
Ai fi zis acum că stagiarul Alfred e dirijor de orchestră într-un
spectacol de varietăţi, la un circ din provincie. Clatină din cap
plin de importanţă și se șterge de sudoare cu batista sa albă de
mătase. Urmează un moment de liniște după care stagiarul Alfred își drege vocea și adaugă vehement:
- Nici o prezumţie nu intră în calcul! Ideea la care te gândești se
bifează la impresie artistică și aici nu e cazul. Mă-nţelegi? Nu
suntem la un concurs de recitări pentru tinere talente, spune
Alfred hotărât, apoi îl privește cu asprime pe arhitectul Stan
care nu înţelege mare lucru din toată povestea.
Încăperea înaltă de la etajul doi amplifică vocea ca o cutie de rezonanţă, astfel încât cele câteva cuvinte murmurate cu timiditate
de arhitect ajung, ca o adresare răstită, la urechile stagiarului.
Acum se aud cu ușurinţă sunetele străzii; zumzetul motoarelor
de automobile, în demaraj, și tocurile metalice ale domnișoarelor grăbite, la atingerea pavajului, în mersul lor apăsat. Loca1 / 2017
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tarii din vecini au intrat într-o letargie generală, nu se mai aud
zgomotele conversaţiilor stridente, nici bubuiturile de uși trântite sau obiecte scăpate pe podea. Liniște în toată clădirea.
Mai întâi, ești penalizat pentru tulburarea liniștii publice, explică
sfătos stagiarul, și ăsta nu e decât începutul, pentru că, în momentul de pauză dintre două melodii ale fanfarei, ai strigat
toate alea la adresa unei membre a Administraţiei. Cine te-a pus
să faci asta? Să știi că, în orașul nostru, „ești liber să gândești cum
spune Administraţia!”.

Arhitectul Stan trage aer în piept cu atâta poftă încât
șuieratul e perceput de musafir, din cauza acusticii deosebite a
încăperii, ca un fel de oftat prelung. „După ce te obișnuiești cu
zgomotul de fond al clădirii, liniștea te deranjează nespus, o găsești inutilă și inumană. E un moment în care îţi aduci aminte,
pentru a nu știu câta oară, de vreo prostie, un șablon, în definitiv, folosit de unii pentru care răgazul nu e cu putinţă. Dacă te
oprești s-ar putea, să te prăbușești ”, își zice Stan în gând.
Alfred se ridică de pe scaunul pe care totuși s-a așezat,
salută și iese tăcut pe ușa pe care a intrat în odaie. Arhitectul răsuflă ușurat, își scoate pantofii, apoi șosetele și se întinde pe
pat. Viaţa i se pare din nou simplă ca atunci când te trezești dimineaţa după un vis frământat.
*

E duminică devreme, ziua în care mai nimeni nu se grăbește. Acum soneria zbârnâie insistent. Întârzierea îl irită pe stagiarul Alfred, care, în mod vădit, nu e obișnuit cu o asemenea
așteptare în faţa ușii. Înţelege întârzierea ca pe un fel de nesupunere și asta nu e bine deloc.
„Ce faci, locatare, te-ai baricadat? De ce nu deschizi,
mă sperii! Nu-ţi dai seama? Am și eu o răspundere. Te am,
cumva, pe inventar. Dacă ţi se întâmplă ceva, nici mie nu mi-e
bine! Întreg te-am preluat, întreg trebuie să rămâi! Până la
capăt!...”, își zice stagiarul, câteva din astea, în gând, evident,
cu treabă, în vizită la Stan.
Zgomotul soneriei îl trezește pe arhitect care se arată,
în ușa apartamentului, îmbrăcat într-o pijama galbenă, mai
molâu ca niciodată, din cauza trecerii prea rapide de la o stare
la alta. Aceasta încearcă ceva, un fel de început de conversaţie.
Cine poate ști! Nu pare să înţeleagă mare lucru din ce se întâmplă și nici nu e, cine știe ce, de înţeles. Alfred i se adresează
direct:
-Auzi! Am pentru tine două vești: una bună și una
proastă! Pe care o vrei prima? lansează stagiarul provocarea, cu
șiretenie.
-Pe cea bună, firește! zice arhitectul Stan prinzânduse, repede, în joc.
- Cea bună e că ţi s-a anulat penalizarea de care ţi-am
vorbit ieri. Gata! Basta! Poţi să uiţi! Vezi? Nu-i așa de negru
dracu! zice stagiarul prietenos, râzând cu poftă. S-a anulat penalizarea pentru tulburarea liniștii publice, dar nu ești absolvit
de păcat! Vinovăţia ta s-a modificat în defăimare publică. Asta e
vestea proastă! explică stagiarul.
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– Adică!? se miră arhitectul.
– Adică, continuă stagiarul, ai vorbit ce nu trebuia
despre cine nu trebuia, unde nu trebuia. Oamenii de pe la noi îi
zic simplu; limbariţă, la chestia asta pe care o ai tu. Limbariţă și
nimic altceva!
Alfred lasă privirea înspre dușumeau acoperită de un
covor cu motive geometrice. Urmărește conturul triunghiurilor
și al pătratelor, aproape că le numără, îi place, desigur, e executat manual, lucru rar în zilele noastre. Alternanţa de negru cu
roșu e specifică regiunii în care ne aflăm. Și, musafirul povestește:

- Seara trecută, am fost într-o vizită la o prietenă mai
veche unde am întâlnit pe unu care zice că te cunoaște bine, sticlofonist de-al dumitale, care ne-a povestit cu umor că ieri, pe la
zece seara, erai în povești și te cinsteai cu el la bodega Clepsidra. Conversaţia, pe care încerc s-o reproduc, după spusele
aceluia, a fost cam așa:
„....-Câţi ani zici că are femeia acum? întrebă Stan.
–Douăzeci de ani! răspunde sticlofonistul.
- Și eu, patruzeci! zice Stan. Dar peste douăzeci de ani?
întrebă în continuare arhitectul.
-Tu, șaizeci! spune sticlofonistul.Și ea? adaugă același.
- Ea, patruzeci! răspunde Stan. Iar peste alţi doăzeci de
ani? continuă arhitectul.
– Ea, șaizeci, și tu optzeci! întărește sticlofonistul.
– Ei, acum te întreb, ce pana mea îmi trebuie mie, la
optzeci de ani, femeie așa bătrână, de șaizeci? adaugă pe un ton
mirat Stan.”....
Nu i se poate nega stagiarului Alfred măiestria artistică, dobândită la serbările de sfârșit de an școlar, ocupaţie cu
care, de fapt, s-a antrenat mult în anii copilăriei. Apoi stagiarul
Alfred își drege glasul și continuă spectaculos:
–Sunt asemănări cu Maria și chestii... pe care nu îndrăznesc să le amintesc aici. Limbariţă, cu rataţii tăi, zice stagiarul, arătându-se scârbit. Am spus eu c-o să ne faci greutăţi.
Și, Alfred, ieșind din încăpere pe ușa pe care a intrat,
zice acru gazdei sale:
- Și, nu uita, că... „Ești liber!...
–...să gândesc cum spune Administraţia!”, continuă arhitectul Stan zicerea lui Alfred, pronunţând cuvintele sacadat, ca
pe un șablon.
– Dumneata o spui! precizează, cu eleganţă, Alfred, sesizând un oarecare sarcasm în tonul arhitectului, pe care se preface că nu-l bagă în seamă.
*

Soneria zbârnâie scurt, de trei ori, luni dimineaţa,
foarte devreme. Stan se prezintă la ușă, e îmbrăcat din cap
pâna-n picioare și îl poftește pe stagiar în apartament. Același
cadru ca la vizita anterioară. Pe masa din cameră, o vază din sticlă transparentă cu flori de câmp, iar lângă vază o farfurie cu
prăjituri cu dulceaţă de vișine.
„Mă gândeam ca astăzi să merg la biroul de arhitectură
ceva mai devreme decât de obicei, ca să-mi mai iasă din cap lucrurile despre povestea asta”, își zice, pentru sine, Stan.
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Musafirul aproape că îi ghicește gândul:
– Inutil să pleci undeva, locatare, ai fost concediat! Administraţia!...Eu n-am nici o vină! Te-ai folosit de notorietatea ta
ca să spui măgăriile alea. Cineva, care devine subiectul unor
chestii similare, are, evident, probleme. Limbariţă, nimic
altceva! Vax, serviciu, n-avem timp! Am venit, ia ghicește pentru ce? Am venit pentru tine, locatare, și am două vești: una
bună și una proastă. Vezi, e bogată masa! Pe care o vrei prima?
La alegere! Așadar?
-Pe cea bună, stagiare, firește! se prinde arhitectul, în
joc.
-Fie!... Cea bună e că ţi s-a anulat penalizarea de care
ţi-am vorbit ieri. Gata! Basta! Poţi să uiţi! Soarele se arată pe cer
și pentru tine, locatare! se bucură Alfred, râzând cu poftă.
- Ș-atunci, vestea proastă? întreabă Stan circumspect.
– Vestea proastă e că nu scapi de mine! De astăzi
înainte Administraţia m-a numit manager stagiar al Centrului de
proiecte de fericire, o mândrie a orașului nostru. Un așezământ
în care s-a investit mult. O să-ţi placă. Te iau pe inventar și așa
mai departe. E înspre binele tău, o să scapi de limbariţă! Doar
avem și noi o răspundere! O să vină un timp în care o să ne mulţumești!
Și Alfred se ridică de pe scaun, se îndreaptă către ieșire
iar, din mers, i se adresează relaxat:
- De mâine, odihnă și tratament la Centrul de proiecte
de fericire!
*

Marţi dimineaţa, foarte devreme, Stan urcă într-un taxi
pentru că adresa se află exact în capătul celălalt al orașului, pe
Șoseaua Patrulaterului, cea de ieșire din urbe, înspre munţi.
– Ești aburit? intră în vorbă șoferul de taxi strict profesional.
-Insuficient! Nu e vina mea, eu m-am străduit! Nu
mi-au ajuns banii! răspunde Stan sincer.
-Vremuri grele, bă maestre, lasă că te primenesc ăștia
la cap! adaugă șoferul cu subânţeles.
„La ora asta a dimineţii mai nimeni nu umblă pe
stradă. Oameni oarecare, câţiva navetiști, o învăţătoare, profesori și, posibil, niște funcţionari, în drum spre gară, sau unii întârziaţi, decuseară, te miri pe unde”, își zice Stan.
Șoferul nu e vorbăreţ, cum se întâmplă în multe ocazii.
Are cearcăne, a lucrat, desigur, de noapte, nu-i pasă de client,
parcă ar transporta la piaţa de legume, un sac cu cartofi.
–Însetat, ce mai?! concluzionează, după un timp, șoferul.
– Aiurea, e din mimetism... Pentru adaptare la mediu,
completează Stan. Și asta îţi creează unele avantaje, dar să știi
că procedeul e costisitor. Băutorii sunt simpatici, li se iartă
multe și sunt acceptaţi pe unde nu gândești. Dar trebuie să ai
mălai nu glumă, cum zic șmecherii. Apoi, unde mai pui că eu nu
pot să beau singur. Îmi asum, deci, și costurile colaterale.
Arhitectul Stan ajunge la poarta de intrare a Centrului,
așa că plătește excursia asta a lui, salută pe șofer cu recunoștinţă și coboară din automobil. Astfel, se găsește Stan în locul
de unde poţi să vezi tot așezământul, compus dintr-un pavilion
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central, iar în stânga și în dreapta două clădiri din lemn mult
mai mici. În faţa pavilionului se află un parc îngrijit, cu peluză și
rondouri de flori, care, în roua dimineţii, răspăndesc un miros
intens de vegetaţie proaspătă. O filigorie din lemn de toată frumuseţea stă înfiptă în peisajul încremenit. Și e liniște de-ţi vine
să-ţi bagi degetele în ochi.
Stop cadru! În hol, Stan zărește, pe un scaun din răchită împletită, cu spătar înalt și cotiere, un om îmbrăcat elegant, moţăind
cu poftă și pufăind ca o locomotivă cu aburi care așteaptă semnalul, gata de plecare din gară. Înstinctiv, întinde mâna și-l bate,
camaraderește, pe umăr. Individul se scutură sincer, deschide
pleoapele, face ochii mari ca două masline negre și se bagă în
seamă:
- Te așteptam, cazul tău s-a discutat în amănunt ieri, ești trecut
pe inventar. Și slujbașul scoate o batistă mare, aproape cât un
cearșaf, albă, cu care se șterge gospodărește pe faţă, apoi își
suflă haiducește nasul și continuă:
Mă cunoști? Suntem consăteni, sora mea, Viorica, cu care ai fost
coleg de școală în clasele primare, a rămas pe curte, cum zicem
noi, prin partea locului. Eu, prea boem pentru viaţa așezată de
acolo, am plecat de bună voie pentru că mă simţeam strâmtorat de reguli cu care nu eram de acord. Celor apropiaţi le-am
spus că plec la școală, la oraș, dar școală n-am prea făcut. M-am
angajat și de ani buni lucrez aici ca primitor-distribuitor: cu alte
cuvinte, primesc locatarii luaţi în inventar și îi distribui după caz.
Dumneata poftește, în prioritate, la manager pentru că ești
așteptat. Ș-apoi, ţinem noi legătura, ce naiba!
– Da, ţinem legătura, de ce nu! hotărăște Stan. Și cei
doi s-au întâlnit din când în când, pentru ca locatarul să-i spună
ce are pe suflet, „ce naiba!”.
Stan intră cu pași mărunţi în biroul managerului.
– Ai venit, locatare?, se bagă în seamă Alfred, managerul stagiar al Centrului, adresându-se arhitectului Stan, pe care
îl poftește să ia loc în fotoliu, apoi continuă:
-Locatare, băiatule! Te afli aici, pentru că ai limbariţă.
Ca să-ţi recapeţi încrederea în tine și să te lepezi de trăncăneală,
de asta ești aici.
–Stagiare, știi ceva ce eu nu știu? întreabă Stan.
- Totdeauna eu știu ceva ce tu nu știi, răspunde ironic
Alfred. Când spun arhitect, asta e ceva foarte vag și oarecum zaharisit. Pentru noi, arhitectul nu e nici inginer, cu toate că știe
să construiască, nici artist plastic, deși formarea iniţială include
și deprinderi artistice. Norocul tău vine din faptul că ești și peisagist, știi amenajarea interiorului, dar și a spaţiilor exterioare.
- Și, la ce-i bună chestia asta? zice Stan.
- Să vezi! Vei fi integrat, încă din prima zi, echipei de
grădinari, iar grădinăritul va fi principala ta ocupaţie aici, face
parte din program. Dăruiește cuiva un kilogram de prune și va
avea ce mânca o zi. Învaţă pe cineva să sădească un prun și va
avea ce mânca și ce bea toată viaţa. Asta e ideea primenirii la
cap. Nu mai suferă omul, nici de foame, nici de sete, explică Alfred.
–Și, de aici, toate bune? întreabă arhitectul bănuitor.
- E o ipoteză de lucru care a dat rezultate. Iar mântuirea de limbariţă vine firesc din munca sârguincioasă! răspunde
promt managerul.
– Dacă ar fi fost așa bună munca, cu patimă ne-ar fi
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luat-o șmecherii! adaugă, mândru de găselniţă, Stan.
-Nu răspund la provocări! zice scurt managerul. De dimineaţă până la prânz, te străduiești la munca de grădinărit.
După-amiaza până seara te nevoiești la cursul de scriere creativă, artă, ce vrei?, o metodă modernă, compuneri pe diferite
teme, după un plan stabilit de noi. Administraţia nu te lasă, te
bagă în seamă, se ocupă de tine. Și, ca să fie masa bogată,
cursul practic de proiecte de fericire. Munca cu lopata și grebla,
zi lumină, o înlocuiește aici pe cea cu rigla și compasul, dă satisfacţii imediate și te curăţă de limbariţă.
Și managerul, tropăind cu încălţările pe podeaua din
lemn, râde cu poftă și continuă:
- Limbariţa asta a ta nu-i bună! Proiectele tale..., și managerul face, mai întâi, un semn cu degetul arătător înspre tâmplă, sugerându-i locatarului că are o problemă la cap, apoi
mototolește o coală albă de hârtie și o aruncă la punct fix, în
coșul de gunoi, tocmai lângă cuierul de la intrare. Punct ochit,
punct lovit!
Și Alfred cade apoi pe gânduri.
- Ești pericol mare, locatare! să nu-ţi dea omul punga cu
gunoi, s-o arunci la tomberon, că n-ajungi cu ea acolo. Ascultămă pe mine... n-ajungi și basta! Voi, intelectualii... e ceva!...
adaugă managerul cu tâlc și erudiţie. Apoi, după o pauză:
– Ei, ce avem noi aici?... întreabă managerul cu dibăcie,
arătând înspre volumul de pe birou pe care scrie cu caractere
gotice, Proiectul de fericire prin care și pentru care devii un om oarecare, lucrare redactată de un colectiv de autori din rândul Administraţiei despre luarea în inventar și primenirea la cap a
unora.
– Păi, ce avem noi aici, așadar?... repetă Stan întrebarea, cu voce scăzută.
Iar managerul lămurește lucrurile cu stimă și erudiţie:
- Să te ferească Dumnezeu de pizma Administraţiei! și
îndreaptă degetul arătător înspre volumul de pe birou.
Apoi, apasă pe un buton aflat în partea dreaptă, pe
birou, iar ușa se deschide ca la comandă și în încăpere se prezintă regulamentar un bărbat de statură atletică, în halat alb,
salutând respectuos, care-l însoţește pe noul locatar până la
etajul I al pavilionului central. În faţa unei uși, bărbatul se
oprește și face semn cu mâna indicând faptul că acolo e camera
destinată să-l găzduiască pe Stan, iar după un moment de
pauză, îi lansează acestuia un ultim, sincer, îndemn:
-Sârguinţă băiatule! Asta se cere aici! Sârguinţă
maximă! zice bărbatul în halat alb, apoi răsuflă ușurat și dispare.
Rămas singur, se așează pe marginea patului, aruncă o
privire iscoditoare prin cameră și se consolează cu gândul că a
schimbat doar încăperea de acasă, de pe Strada Trepiedului, zugrăvită în albastru, pe asta, ceva mai mică, un fel de colivie, e
adevărat, zugrăvită în alb, de pe Șoseaua Patrulaterului. Stan ar
fi vrut să se revolte, îl încearcă sentimentul acesta pentru prima
dată, dar n-are atâta putere s-o facă. Nu găsește în minte raţiuni
pentru care s-ar revolta și, de fapt, neputinţa asta a lui, de a nu
putea să le găsească cu adevărat, îl supără. Se întinde pe pat,
toropit de o sfârșeală molcomă și deci, convenabilă, își aranjjează perna și aţipește pentru moment.
În somn, i se arată secvenţial Strada Trepiedului,
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defilarea, apoi camera de acasă, din nou defilarea, șoferul de
taxi, Strada Congruenţei, coafeze, ţesătoare, profesori de tot
felul, ceferiști, mirese, peţitori profesioniști, cu toţii poartă ochelari și sar într-un picior, ca la lecţia de educaţie fizică. Îi apare
faţa ridată a dirijorului fanfarei, pentru prima oară de când o
văzuse, atunci, la defilare, care-i rânjește cabalin. Figura acestuia se ondulează, conturul se estompează, culoarea pielii feţei
devine de un roșu intens, apoi se topește și începe să semene
tot mai mult cu cea a managerului. Dar, e chiar figura managerului stagiar, care dirijează frenetic fanfara. Acum apar în
imagine și muzicienii, care îi urmăresc mișcările energice ale
mâinilor și execută comenzile dirijorului cu degetele lor
săltăreţe pe clapele instrumentelor, ale căror sunete nu se aud,
totul e ca-ntr-un film de la începuturile cinematografului. Managerul dirijează orchestra iar oameni oarecare își desăvârșesc
treaba, secvenţial, tot mai lent și mai lent, până ce imaginea
devine împietrită, o fotografie de familie, ușor ștearsă, albnegru, de odinioară.
Deschide pleoapele cu o oarecare prudenţă. E ora
prânzului, simte senzaţia de foame. Iese din cameră, și, din
refex, vrea să închidă ușa cu cheia, o obișnuinţă lipsită de sens,
aici, înăuntru, unde nimeni nu ciupește nimic, pentru simplul
fapt că, ce-i pe ei, e și-n dulap. Apoi Stan iese din clădire și nu rezistă tentaţiei de a se îndrepta înspre filigorie, un loc minunat,
unde doi locatari socializează în tihna amiezii cu doi doctoranzi,
oameni oarecare, aflaţi aici, la odihnă și tratament. Și primenire! De ce nu?
- Bonjour! salută Stan, cordial.
- Bonjurică, ești noul locatar, iar eu și dumnealui suntem colegii dumitale de cameră, îi zice Dinu, scărpinându-se
după ureche. Și îi trimite la plimbare pe cei doi doctoranzi care
se deosebesc de lumea de aici prin sacourile cu două rânduri
de nasturi, o chestie de demnitate la care aceștia ţin mult.
– Te știu de undeva! zice Stan.
– Posibil, am fost anchetator! Mă numesc Dinu și aici,
sunt cercetător. Nimic nu e perfect, se mai întâmplă și greșeli,
cel puţin așa mi s-a explicat, continuă acesta. Oricum, cazul meu
rămâne în discuţie până la o decizie definitivă a comisiei. Administraţia mi-a dat ca proiect de fericire să caut ștampila portarului. Așadar, mi-am întocmit o listă cu posibile locuri și, în
fiecare zi, cercetez, apoi bifez, în ziua următoare, cercetez, apoi
bifez și așa mai departe. Aici cercetătorul e tot un fel de anchetator. Lista e lungă, sunt ocupat, am mult de lucru, n-am timp de
taclale! Uneori uit ce caut, semn că nu sunt, încă, primenit la
cap, mi s-a spus, ș-atunci să vezi drăcie! O iau de la început!
- O speculaţie... Dacă vreunu’ schimbă locul ștampilei,
așa, la pleaznă, cum fac șmecherii, de pe o zi pe alta?... întreabă
Stan.
-Posibil, nimic nu e perfect. Se mai întâmplă, cel puţin
așa mi s-a explicat, dar eu îmi văd de treabă, cercetez, adaugă
Dinu.
Prezentările continuă firesc:
-El e Dudu. Conductor de tren. Adică, naș, cum zic șmecherii de pe la noi. Naș la pișcat biletele în tren. Nu-i place să
vorbească despre el. E totdeauna trist. Cu dumnealui nimic nu
e serios! A picat aici din întâmplare, pentru că s-a prezentat
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zilele trecute la comisia de pensionare anticipată, trăgând după
el, legat de o sfoară, un șoșon. Ca să fie mai convingător. Înţelegi. Și cei de acolo l-au îndreptat către un centru specializat,
cum e al nostru, pentru că trebuie să știi că aici se lucrează, nu
glumă. Proiectul lui de fericire? Să îngrijească șoșonul, ceea ce
dînsul face cu sârguinţă. Pentru asta, în câteva zile e primenit la
cap, garantez, îi găsește Administraţia soluţia! Nu rămâne așa,
în aer... Dar dumneata?...
Și, acum, Stan:
- Eu mă aflu aici pentru o primenire prin care și pentru
care să devin un om oarecare. Ca să mă scap de limbariţă, o
chestie de familie care se transmite, eu n-am nici o vină! Proiectul meu de fericire e să compun un volum de versuri despre sărbătoarea cartofilor prăjiţi, pe care o onorăm în fiecare an, cu
defilare și carnaval. Pentru asta ocupaţia de grădinar îmi merge
ca o mănușă, știi, grădinăritul, natura mă inspiră, ce mai! O să
fac treabă bună. Ș-apoi, odată tipărit volumul de versuri, îl vând.
Am aflat că se fac bani buni din poezie. Dar, asta cu banii,
ţine-o pentru tine, Administraţia nu trebuie să știe, mă-nţelegi...
–Se-nţelege, îi răspund, aproape în cor, colocatarii.
Și, cei trei pornesc împreună, ca teleghidaţi, înspre sala
de mese unde într-o atmosferă convivială gustă cu poftă din bucate, folosind veséla din dotare, din tablă cromată, foarte practică, și împărtășind din bucuriile primenirii pe care le-au trăit
peste zi.
-Ah, spanac! Teribil poftesc la spanac! Clorofilă curată!
plescăie cu poftă Stan verdeaţa din farfurie și cere supliment,
fapt care îl flatează nespus pe bucătar, recent întors de la un
concurs gastronomic.
Apoi, a doua zi, de dimineaţă, fiecare după ocupaţia ce
i-a fost hărăzită. Și așa mai departe... Ce frumoasă e viaţa prin
care și pentru care devii un om oarecare.
Duminică dimineaţa, la bibliotecă, mai ales Stan, pentru proiectul său de fericire. După ce devorează câteva volume
de poezie postmodernă, într-unul din acestea găsește, aflată pe
post de semn de carte, o poză alb-negru reprezentându-l pe managerul Centrului. Da, el este, cu bagheta de dirijor în mână, în
faţa fanfarei locale, imortalizat într-o secvenţă de atitudine,
imagine pe care, cu siguranţă, a mai văzut-o undeva. Iar, dacă
închide ochii, vede, în gând, o imagine alb-negru, care reia poza
pe post de semn de carte, reprezentându-l pe managerul Centrului. El este cu bagheta în mână, în faţa fanfarei, imortalizat
într-o secvenţă de atitudine. Și așa mai departe...o poză albnegru...care reia... o poză alb-negru, în gând... prin care devii un
oarecare...
Acum, dinspre grădina Centrului de proiecte de fericire,
fredonată de un om oarecare, se aude dulcea melodie, Vino,
mamă, să mă vezi, cum lucrez la spaţii verzi!, care se prelinge înspre filigorie, inundă pavilionul și ventilează biroul managerului,
căruia îi mângâie auzul, relaxându-l nespus. Mulţumit că lucrurile sunt pe calea primenirii, acesta se oprește din pieptănatul
zilnic, se ridică de pe scaun, deschide larg fereastra, respiră
adânc aerul cu miros de fân, de curând cosit, și privește încrezător în zare, înspre Șoseaua Patrulaterului care urcă tocmai înspre munţi.
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Marian Ilea

Femeile și bărbatul

3 Miniaturi dramatice

Dramaturgie

Ilustraţii de Mihai Olos

Două femei
6 august 2016, în Parcul Regina Maria din Baia Mare, pe o bancă stă
Femeia 1), îmbrăcată lejer; e
o doamnă de vreo patruzeci de ani (F
căldură mare, transpiră, se șterge pe frunte cu un șerveţel alb scos
dintr-un pacheţel albastru. Doamna își suflă nasul. Pare a fi răcită
sau alergică. În coșul de gunoi de lîngă bancă sînt aruncate șase
șerveţele care stau ca șase sași buni cunoscători ai reţetelor de
Femeia 1) privește în gol, deși pare că
făcut salam săsesc. Doamna (F
se uită în ochii statuii ce-l reprezintă pe poetul maghiar Șandor Petöfi. Poetul e vopsit cu verde, mă rog, statuia poetului a fost vandalizată de un necunoscut care i-a aruncat în faţă și pe nas un
borcan plin cu vopsea verde.
Cioburile de sticlă au fost strînse, în parc e curăţenie. Poetul Șandor
Petöfi (mă rog, statuia lui) e verde.

E ora optusprezece. Pe bancă se așează o altă doamnă de vreo treizeci de ani, venită de pe terenul de tenis din apropiere. E îmbrăcată
Femeia 2). Cele
în fustă scurtă. Are genunchi frumoși. Picioare lungi (F
două femei povestesc privind la nasul verde al poetului Petöfi:
Femeia 2: Și pe nas e verde.

Femeia 1: Vai de capul lui. Cred că e de o rezistenţă și de un calm
fantastice.

Femeia 2: Aștept apusul. Nu prea a fost sever dar a pus la punct
pe foarte mulţi.
Femeia1: Întocmai așa este după cum spuneţi. Cînd eram cu el
era, îmi aduc aminte, de un calm excepţional.
Femeia 2: Era și prevăzător.

Femeia 1: Eram uimită de multe ori pînă am început să nu mai
fiu.
Femeia 2: Dar sînteţi, doamnă.

Femeia 1: Avea sînge rece în tot ceea ce făcea.

Femeia 2: Probabil și multă stăpînire de sine? Cred că aţi uitat
cum arată la faţă de cînd nu l-aţi mai văzut.

Femeia 1: În momentul revederii o să-i fac unele reproșuri… Probabil.
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Femeia 2: Adică doriţi să-i faceţi neplăceri…
Femeia 1: Am suferit atît de mult…

Femeia 2: Aveţi o părere despre faptele comise de el?
Femeia 1: Proastă, doamnă. Foarte proastă.

Femeia 2: Eraţi dispusă să vă vedeţi cu el la orice oră din zi sau
din noapte?
Femeia 1: Da, doamnă. Cînd era momentul potrivit. Oricînd.
Femeia 2: Bănuiam, doamnă.

Femeia 1: I-am atras atenţia că nu e bine să ne vadă lumea împreună.
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Femeia 2: Avea pe alta, doamnă.

Femeia 1: Evident, doamnă. Datorită nevestei lui, bătrîna aia
care-l bănuia.

Femeia 1: Cu siguranţă, și acea alta se uita pe fereastră prin binoclul lui.

Femeia 1: Recunosc că-mi era teamă.

Femeia 1: Exact. Parcă sînteţi un medium, ceva. Sînteţi,
doamnă?

Femeia 2: Vă era frică, doamnă.

Femeia 2: Dacă v-aţi fi dus la ea și i-aţi fi mărturisit aţi fi evitat
orice neplăceri.

Femeia 1: Mi-ar fi cerut o discuţie amănunţită despre situaţia
mea de atunci.
Femeia 2: Am înţeles, doamnă.

Femeia 1: Mi s-ar fi plîns, așa că am evitat, doamnă.
Femeia 2: Știam că sînteţi curajoasă.

Femeia 1: Ar fi vrut să-mi spună cît este ea de nefericită, de persecutată de către el.
Femeia 2: Să se plîngă, da, exact așa ar fi făcut.
Femeia 1: O cunoașteţi, doamnă?

Femeia 2: Nici gînd, dar vă cunosc pe dumneavoastră. Adică
încep să vă cunosc, doamnă.
Femeia 1: Îmi plăcea să-i spăl eu hainele lui… de corp.

Femeia 2: Cîtă intimitate, doamnă. Vă spunea că vă va înșela cu
alta.
Femeia 1: Nu-l credeam.

Femeia 2: Toate sîntem proaste, doamnă. Vă întreba dacă vă e
frică de așa ceva?

Femeia 1: Atuncea… la vîrsta aia a mea nu mi-ar fi plăcut să-mi
fie înșelate așteptările, speranţele.
Femeia 2: Dar v-a înșelat.
Femeia 1: Evident.

Femeia 2: V-a și spus: „Sper că m-am purtat cu dumneata ca un
adevărat cavaler”.

Femeia 1: De unde știţi, doamnă? Exact așa a fost. Aţi fost prin
apropiere?
Femeia 2: Nici vorbă, doamnă. Toţi sînt la fel.

Femeia 2: Care era pentru dumneavoastră. Un binoclu german.

Femeia 2: Aţi pozat, de fapt, v-aţi prefăcut îngrijorată că fata era
foarte tînără?
Femeia 1: După toate probabilităţile, așa era.

Femeia 2: Ar fi fost păcat să cadă pe mîinile unui soţ rău și bătrîn cum era el?

Femeia 1: Evident, doamnă. Dar nu m-am amestecat. M-am și
bucurat. Așa merita aia care rîvnise la bunul alteia.
Femeia 2: La binoclul alteia, doamnă?
Femeia 1: Evident, doamnă.

Femeia 2: Aţi fi putut s-o elogiaţi pe tînăra aia?

Femeia 1: Aș fi putut să-mi bag mîinile în părul ei lins!
Femeia 2: Avea păr lins?

Femeia 1: Habar n-am, doamnă.
Femeia 2: Dar aţi spus că…

Femeia 1: Am spus doar așa, doamnă.

Femeia 2: Adică, în singurătate, în camera în care trăiţi și dormiţi
chinuit, în nopţile fără somn, v-aţi imaginat că….
Femeia 1: Exact. Exact așa am făcut…
Femeia 2: De ce nu cîrlionţat…?
Femeia 1: Cîrlionţat, ce…?

Femeia 2: Părul ăla, adică, de ce lins?

Femeia 1: Au fost nopţi cînd era și cîrlionţat.

Femeia 2: Mi-am închipuit. Ba lins, ba cîrlionţat. Cînd era mai
mare satisfacţia?
Femeia 1: Care satisfacţie?

Femeia 1: Evident.

Femeia 2: Cînd o luaţi cu mîinile alea muncite de părul lins sau
de ăla cîrlionţat?

Femeia 1: Era întuneric în camera aia. A ieșit și mi-a spus că nu
mă poate primi. M-a enervat faptul că era întuneric.

Femeia 2: Nu vă plac mincinoasele, e clar.

Femeia 2: Ar trebui să fim cu băgare de seamă la acest lucru.
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Femeia 1: Parcă la părul lins. Ca să nu vă mint… prea mult,
doamnă.

1/ 2017

Euphorion

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Femeia 1: Exact.

Femeia 2: Sîntem, noi, în stare să fim ca el, doamnă?
Femeia 1: Ca el, niciodată, doamnă.
Femeia 2: Ticăloase, doamnă.

Femeia 1: Adică, dumneavoastră credeţi că eu m-aș da în lături?
Femeia 2: V-aţi da, doamnă?

Femeia 1: Niciodată. De asta puteţi fi sigură.

Femeia 2: Bun! L-am termina repede. Aș fi tare curioasă să pot
discuta și eu cu el. Însă, se pune problema dacă nu se va feri de
mine.

Femeia 1: Doriţi să gustaţi din terciul lui? Ca să fim două care
am mîncat același terci, doamnă.
Femeia 2: La care terasă din Centrul Vechi ziceaţi?
Femeia 1: Nu ziceam. La o terasă.

Femeia 2: Trebuie să avem încredere una în alta. Altfel…

Femeia 1: Evident.

Femeia 2: Nici măcar n-aţi cunoscut persoana care v-a făcut rău.
Femeia 1: N-am fost curioasă.

Femeia 2: Aţi preferat să vi-o imaginaţi. E mai bine așa. O gîndiţi
cum vă pică bine. Într-o noapte așa, în alta altfel. V-am înţeles.

Femeia 1: Nici nu mă așteptam la altceva din partea dumneavoastră. Îmi imaginam cum ajung la bătrîna aia de nevastă a lui
și-i spun: „Doamnă, și-a bătut joc de noi, de amîndouă. Vă jur!”.
Femeia 2: Știu, doamnă. Vă înţeleg atît de bine.

Femeia 1: La fiecare ne vine rîndul, mi-am spus. Și nu m-am dus.
Femeia 2: Nu trebuie să vă pierdeţi nădejdea și nici răbdarea.
Femeia 1: Nu mi le pierd.

Femeia 2: Încă să nu turbaţi, doamnă, să mai aveţi răbdare și
nădejde.

Femeia 1: Dar… pînă cînd, pînă cînd? A început să poarte haină
albastră și șapcă albastră.
Femeia 2: L-aţi urmărit?

Femeia 1: Nici gînd. L-am văzut întîmplător în Centrul Vechi al
orașului, la o terasă de cafenea.
Femeia 2: Oho! Este un trădător. E clar că v-a trădat.
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Femeia 1: Nu vă întreb nimic. Am răbdare și încredere. Consider că sînteţi o doamnă de nădejde. Pe terasa de la Cafe Bistro,
doamnă. Acolo era, cu haina albastră.

Femeia 2: Și cu șapca albastră. Am înţeles. Nu mai speculaţi
discuţia asta, doamnă.
Femeia 1: Dar dumneavoastră, de fapt, cine sînteţi, doamnă?

Femeia 2: Sînt cea care se uita pe întuneric, pe fereastra aia, cu
binoclul german, doamnă.
Femeia 1: Am înţeles, doamnă.

Femeia 2: Era evident, doamnă.
P.S.: Apoi au urmat discuţii lipsite de importanţă care au durat pînă
tîrziu, în noapte.
Boony & Erszebet
Boony are douăzeci şi şapte de ani, e necăsătorită, părul roşu, optzeci şi şapte de kilograme, haine sport, umbrelă roşie, bluză largă
roşie, domnişoară fără prea mari speranţe.

Prietena ei Erszebet e o doamnă bine de treizeci şi opt de ani, are
soţ, n-are copii, sacou elegant, şaizeci şi trei de kilograme, ţinută
de fostă sportivă de performanţă.
Erszebet a fost Miss ASE, a ajuns contabilă la cele două magazine
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second-hand din Baia-Sprie. Are biroul peste drum de barul Le
Monde. Fostele colege de facultate de la finanţe o cheamă la sesiuni de shopping în Bucureşti, o dată pe lună. Erszebet lasă contabilitatea, îşi cumpără bilet de avion și pleacă, lipseşte două zile de
la întîlnirile cu Boony. O mie de lei costă deplasarea şi o sută de lei
fiecare bluză. Erszebet cumpără doar haine de firmă: Lee Cooper.
Soţul ei nu zice nimic. Erszebet povesteşte cu fostele ASE-iste, cele
care au divorţat sînt scîrbite de viaţă, cele nedivorţate încă sînt nefericite. De la Bucureşti, Erszebet îşi cumpără bluze şi abia aşteaptă
să ajungă iar pe terasa de la bar. După fiecare întîlnire cu Boony,
Erszebet e fericită, din pricină, ori mai degrabă graţie faptului că
Boony e nefericită.

În fiecare dimineaţă, barul cu terasă Le Monde din Baia-Sprie se
deschide la ora nouă. Erszebet soseşte prima. Se aşază la o masă de
unde vede podul de peste Săsar şi pădurea de foioase care urcă
pînă pe Dealul Minei. După un sfert de ceas apare şi Boony. Cele
două îşi beau cafeaua împreună. Între orele nouă şi un sfert şi zece.

În douăzeci şi doi septembrie, anul două mii cincisprezece, de dimineaţă, Erszebet a apărut la ora nouă pe terasă şi a rămas uimită
că Boony sosise deja. Boony părea nedormită, era ciufulită şi avea
ochii plînşi.
Boony: Bună dimineaţa, Erszebet.

Erszebet (uimită): ‘Neaţa bună, Boony. S-a întîmplat ceva?

Boony: Am vrut să am cîteva minute în care să mă gîndesc la
bunica. De aceea am venit la ora nouă. Mi se întîmplă uneori. A
fost singura din familie care m-a iubit, Erszebet. Trebuia s-o duc
la spital. Acum doi ani. Cu o seară înainte, însă, a luat-o ambulanţa, am stat zece zile cu ea. Avea dureri cumplite. De ce? A fost
o femeie bună. Mi-a zis să chem un preot. Am sunat la episcopie şi au trimis unu’ tinerel. Tare greu a fost, a plîns şi ea, am
plîns şi eu, n-am mai văzut-o pe bunica plîngînd niciodată.
Erszebet: Era înfiorată, Boony?

Boony: I-am spus să se roage şi se ruga într-una, îşi cerea moartea, zi-noapte. S-a dus într-o dimineaţă, am văzut-o luptînd, îmi
cerea să-i mişc picioarele că-i amorţeau.

Erszebet: În ultimele ei ceasuri auzea moartea cîntînd. Ea singură o auzea, eu nimic. „Văd un negru nemaivăzut, Erszebet, şi
un loc înverzit”, îmi zicea.

Boony: Și mie mi-a zis: „Boony, înainte să mori, fă-ţi de cap cît
poţi”. Epuizată l-a aşteptat pe unchiul din Austria, fiul ei. A venit,
și ea după o oră a și plecat. Eu i-am ţinut lumînarea la cap în
WC-ul de la spital.

Erszebet: Absolut orice, Boony.

Erszebet: Exact aşa a fost şi la mine, Boony. Bunica nu mai avea
nimic de așteptat de la nimeni. Mi-a spus: „Erszebet, să trăieşti
pentru tine, aşteptările rănesc”.

Erszebet: „Înainte să vorbeşti, Erszebet, ascultă”, aşa mi-a zis.

Boony: Preotul spunea o rugăciune. În nopţile acelea am tot
visat-o. Zicea că nu vrea să plece, mă tot strîngea în braţe, mă
trezeam simţindu-i strînsoarea. Zicea că nu ştie încotro merge.
A căzut şi draperia.
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Boony: Păcat că n-ai cunoscut-o. A fost o femeie formidabilă.
Memorabilă, i se potriveşte mai bine. Era ca un străjer, un supravieţuitor, şi ar fi făcut orice pentru familia ei.

Boony: Mi-aş dori să-mi spună într-un vis că e bine, că şi-a găsit
locul, că nu-i mai e frică unde va ajunge. Nu ştiu de ce nu-mi
spune asta. Poate că nu e chiar într-un astfel de loc, sau poate
că nu pot primi eu o asemenea informaţie.
Erszebet: Mie mi-a spus ultimele cuvinte bunica, Boony: „Sînt
mereu fericită, ştii de ce?”, şi s-a dus, n-a mai apucat să-mi
spună motivul.
Boo ny: Păcat. Poate m-ar fi ajutat şi pe mine. Dacă apuca...
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Gata, Erszebet, am terminat cu gîndurile.

Erszebet: Dar îţi pică greu ca persoană, la suflet, mai ales dacă
ai ţinut la acea bunică.
Boony: Doare, aşa e. Eşti inteligentă şi cu caracter, Erszebet.
Erszebet: Mama mea şi bunica mea sînt de la ţară.

Boony: Persoanele negative, însă, trebuie ignorate, eu aşa fac,
nu bag în seamă oamenii fără caracter.
Erszebet: Şi nici fără bun simţ.

Boony: Nu trebuie băgaţi în seamă.
Erszebet: Aşa e, Boony.

Boony: Sportu-i bun şi ciufuleala la fel, acum sînt ciufulită. Păcat
totuși că sînt şi grasă. Într-o zi l-am văzut din nou pe tînărul
preot frumos, Erszebet, era aici pe terasă. Eu coboram cu părul
roşu... aveam aşa o stare... tînărul frumos... dar m-am oprit...
omul frumos, bun şi tînăr, e mereu lovit... n-am riscat.
Erszebet: În zilele astea fiecare face ce poate.

Boony: Exact, luptă pentru supravieţuire. Absolut nimic n-am
pierdut, absolut, doamnă, sînt o femeie tratată ca o cîrpă de
acel om care este o brută şi vorbeşte urît şi cu cuvinte josnice,
e semn că acel om dă dovadă de prostie?
Erszebet: Sînt oameni şi oameni, Boony.

Boony: Nu se poate numi om, are un caracter fără scrupule, un
frustrat... toate i le va întoarce Cel de Sus.
Erszebet: Din păcate, tot om se cheamă și ăsta.

Boony: În sfîrşit, n-are rost să mă macin, să-mi consum neuronii pentru o asemenea brută bipedă.
Erszebet: Corect.

Boony: Care dă dovadă de aşa ceva, care m-a jignit într-un hal
fără de hal.
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„Uite, ia de aici că meriţi, să mă ţii minte”. O mai am şi pe cumnata aia care-mi poartă de griji. E problema ei. Eu n-am ce invidia. Zice că n-o suport că are doi copii şi-i măritată şi nu-i nici
grasă. În primul rînd, eu n-am grijile ei. L-am iubit, chiar dacă e
o brută, am ce îmbrăca, am unde sta, am ce mînca. Nu ştiu ce să
invidiez.
Erszebet: Nici eu n-o înţeleg, Boony.

Boony: Şi mai stă şi cu nasul pe sus, nu salută, dă dovadă de prostie.

Erszebet: Interesant, Boony. Ce viitor are un tînăr frumos, bun
şi preot? În zilele de astăzi nici unul. Eu sînt măritată şi ştiu ce
vorbesc.
Boony: Nu mă grăbesc. N-are nici un viitor. Sînt tînără şi femeile
deştepte şi tinere nu fac pasul măritişului, ahahahah!
Erszebet: E foarte greu să găseşti înţelegere din partea cuiva.
Boony: Astăzi aşa-i. Lumea s-a stricat rău, Erszebet.

Erszebet: Exact, cum ziceai tu, e doar lupta pentru supravieţuire.

Boony: În floare sînt bandiţii, noi, muncitoarele de rînd, sclavele.
Bani mai sînt dar ei îi învîrt.
Erszebet: Vine o zi cînd va răsări şi soarele.

Boony: Normal că i-am tras două pălmi, mi-au cedat nervii: că
de ce l-am lovit? Dacă a vorbit aşa urît, ce să fac? Să stau şi să-l
ascult? M-am repezit la el şi pac-pac!
Erszebet: Cîinii sînt totuşi mereu optimişti.

Boony: Sigur, de acolo le și vine energia asta pozitivă. Din optimism.
Erszebet: Aşa ar trebui să fim şi noi, femeile. Optimiste!
Boony: Ca şi cîinii, Erszebet?
Erszebet: Exact.

Erszebet: Sînt şi energii negative?

Boony: Pe cîinele meu îl cheamă Bucsi. Şi cînd e cu mine îmi dă
energie pozitivă, e mădărit şi foarte inteligent.

Erszebet: E clar, un aşa caracter nu se mai poate repara.

Boony: Mereu, şi la biserică mă însoţeşte.

Boony: M-a şi scuipat.

Boony: Atîta poate, Erszebet, mi-a picat foarte greu, că am nervi.
Dar, în fine, nu faci aşa ceva, nu ataci, că el e în dezacord, cuvintele pe care mi le-a adresat sînt inutile şi negative. Nu eu, el
este un monstru gras.
Erszebet: La patruzeci de ani e o mare ruşine aşa un comportament.

Boony: „Ai experienţă de viaţă şi un astfel de comportament neruşinat.” I-am dat două pălmi, aşa m-a enervat. Am strigat la el:
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Erszebet: Primeşte de mîncare și de alţii?

Erszebet: Poate era pierdut, abandonat, dar a avut baftă.

Boony: Stăpîneşti puterea cuvîntului. Aşa a fost. L-am găsit pe
stradă. Are cam opt ani, mi-a zis veterinarul, şapte sau opt. Și
deşteptăciunea în privire. Bucsi e cîinele meu, cel mai bun prieten. El doar latră. Cuvintele ucid.
Erszebet: Important e să ai cuvîntul blînd.

Boony: Da. Eşti inteligentă şi cu caracter. Am învăţat să ignor.
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Sînt bine aşa. Haaa!

fals. Mă simţeam a nimănui. E dură viaţa, Erszebet.

Boony: Sînt grasă deşi fac sport. Ţara e bogată şi frumoasă dar
o conduc niște escroci.

Boony: Ce rost are răutatea? Alaltăieri am fost la o fostă colegă
acasă. Făcea mişto de grăsane. N-am zis nimic că-s deşteaptă,
frumoasă şi de treabă. Fac exact ce simt sau ce trebuie.

Erszebet: Şi sportul e bun.

Erszebet: Plouă pe terasă. Noroc cu umbrelele. Ne apără.

Boony: Aş fi vrut să merg la piaţă, în tîrgul de legume. Mi-ai dat
sfaturi ca-ntotdeauna şi vorbe bune, blînde, m-ai încurajat. Prietenul meu n-are casă-masă, eu am umblat după el. El n-a umblat după mine. Ca un cîine dingo m-am ţinut după el. Zicea:
„Lasă-mă-n pace, Boony, că eşti prea grasă”. Fiind o romantică
şi o sensibilă, m-am îndrăgostit, și nu l-am lăsat.
Erszebet: Cu siguranţă. Numai aşa poţi suporta. Accepţi stoic.

Boony: Exact, ca o oarbă, slută şi mută. Crezi că mă cheamă
cumnata la masă, ca să fim o familie, cum zicea bunica?! Pentru
mine nu se găseşte nici măcar o farfurie la ei în bucătărie.
Nimic. Nu mă sună. Nu mă caută. Dată la o parte. Sau poate sînt
turcă şi nu înţeleg că nu mă vrea în viaţa ei.
Erszebet: Asta chiar că doare.

Boony: O face intenţionat şi cînd sînt la ei acasă. Poate mă ajuţi,
îmi dai un sfat. Psihic mă simt terminată. Nu-i în regulă, sau
poate normal, aşa ceva?! Nu sînt obiectul lui să mă ia în posesie
numai cînd are pofte, aşa ceva nu mai accept. E inuman. Încerc
să fiu puternică dar să faci dragoste şi apoi să te facă cu ou și cu
oţet! Pur şi simplu rece, răutăcios... în loc să mă pupe, să mă
aprecieze, să mă întîmpine cu căldură, mă înjură, zice că-s dezgustătoare, că-s un zero barat. Cine se crede, Alende Gheorghe?
Mereu am iertat, nu treceau cinci minute şi eram la picioarele
lui ca şi căţeaua după... Am suflet mare.
Erszebet: O să încerc să te ajut, Boony. Cei de sus se simt bine,
cei de jos, vai de mama lor.

Boony: Mulţumesc mult, o să-mi văd numai de viaţa mea. La nimeni nu-i e scris pe frunte nimic. Cum ajunge şi unde. Nimeni
nu ştie ce va fi de capul omului. Gata, o să stau în apartamentul meu, îmi văd de-ale mele, dacă lor nu le convine, eu una
nu-i mai caut. De cîte ori mă vede în piaţă se strîmbă urît, nu ca
o cumnată care-i în aceeaşi familie. Nu-i place nici de prietenul
meu. Nu sînt eu vinovată că mama m-a făcut grasă.
Erszebet: E cald. Nu mai plouă. Lumea devine certăreaţă.

Erszebet: Lipsurile înnebunesc oamenii şi mai ales femeile.

Erszebet: E greşit să te dai după gura lumii.

Boony: N-am pierdut absolut nimic. Sînt conştientă. Dar nici aşa
nu-i bine. Prietene false şi invidioase, simt că mă doare, dar trebuie să fiu tare, să nu mă pierd, să mă obişnuiesc.
Erszebet: Tu nu poţi să ajungi ca ele.

Boony: Exact. Cîtă indiferenţă! Mă uit la mine. Sînt tînără, apoi
măcar un bătrîn să apară. Nimeni nu mă caută, mă simt singură.
Sper ca într-o zi să se îndrăgostească cineva de mine şi să mă căsătoresc. Nu doar eu să fiu îndrăgostită şi el nu şi nu.

Erszebet: Măcar la mentalitatea lui să poţi ajunge, l-ai putea dirija.

Boony: Eşti o gînditoare. Mereu gînditoare. Şi foarte elegantă şi
frumoasă. Eu am să devin balena ucigaşă, faină şi optimistă.
Erszebet: Tineretul de azi e mort, Boony. Altceva nimic.

Boony: Cînd îţi vinzi munca, e negoţ. La noi o dai pe gratis şi nimeni n-are nevoie de ea. E sclavie.
Erszebet: Pură sclavie.

Boony: Ca niște iobagi sîntem. Chiar şi cei care muncesc la stat.
Erszebet: Mare păcat.

Boony: Cred totuși că-l voi ierta, ştiu să fiu doamnă cu el, îi voi
spune că iubirea nebună e de vină, o să merg la el, m-a făcut
proastă, ceea ce nu sînt. Zice că se simte rău că a greşit.
Erszebet: Poate-i un semn de slăbiciune. Ar trebui să profiţi!

Boo ny: Așa-i, dacă eşti prea inimoasă ai numai de suferit. Eu
m-am îngrăşat douăzeci de kilograme. Nu contează. Sănătoasă
să fiu. Dacă am luat proporţii nu trebuie să mă las înjosită. A
făcut multe greşeli, dar dacă vrea să înţeleagă, va înţelege.
Erszebet: Trece.

Boony: Cumnata îmi zice să-mi las prietenul, că-i fără viitor şi va
ajunge boschetar.

Boony (ridicîndu-se de pe scaunul de la terasa barului Le Monde):
Aşa-i. Mulţumesc frumos! Îţi doresc o zi minunată. Tot binele din
univers şi toate gîndurile pozitive, Erszebet.

Boony: Aşa este, deosebite cuvinte, te iubesc, Erszebet. Eşti diferită, te simt şi mă bucur pentru asta. Da. Bine că am şi prietenul ăsta. Decît nici unul. Nu-i rău. Sper să mă înţeleagă și să-mi
vrea pînă la urmă binele, să mă şi iubească, cum altfel. Dar, pe
de altă parte, poate fi mai bine şi singură decît cu un prieten

Boony a plecat spre piaţă la tîrgul de legume. Erszebet e fericită.
Soarbe ultima picătură de cafea. Se pregăteşte să plece acasă. Va
găti pentru soţul ei drag o ciulama de curcan.

Erszebet: Tu ai atîtea daruri, Boony. Dumnezeu ţi-a dat multe
de îndurat.
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Mikigizi Yka & domnul Both
În trenul personal Baia Mare – Jibou, cu plecare la ora treisprezece
şi treizeci de minute. Lume puţină. Mikigizi Yka are patruzeci de ani,
se întoarce de la tribunal unde i s-a pronunţat divorţul. Mikigizi Yka
e brunetă,cu părul lucios, subţirică, plînsă, nedormită, supărată,
revoltată. Se aşază într-un compartiment de tren, gol. Nu-şi pune
bagajele pentru că nu le are. După un minut intră în compartiment
domnul Both, tot patruzeci de ani, îmbrăcat într-un costum negru,
cu ochelari de vedere cu dioptrii mari. Trenul se urneşte încet. E trenul personal de Jibou, care nu se grăbeşte niciodată.

sunteţi, o femeie minunată, o prietenă adevărată, cu toate calităţile bune şi foarte bune.

Mikigizi Yka: Ştiu, dar trebuie să înţelegeţi că mai mult nu pot...
capul sus, tu eşti şi rămîi o doamnă, aşa-mi spun. „Te pup, femeie frumoasă”, aşa-mi zicea.
Domnul Both: Cine?

Mikigizi Yka: Da’ pe mine nu mă răneşte nimic... Adevărat... după
faptă şi răsplată.
Domnul Both: Aveţi dreptate.

Mikigizi Yka: Mikigizi.

Mikigizi Yka: Mereu am.

Mikigizi Yka: Eu.

Mikigizi Yka: Pînă la Jibou. O femeie care desparte familii nu se
poate numi femeie, domnule.

Domnul Both: Cine?

Domnul Both: Bună ziua, doamnă.

Mikigizi Yka: Yka. Cu igrec şi cu k de la kilogram.
Domnul Both: Cine?
Mikigizi Yka: Eu.

Domnul Both: Both, cu haş la final.
Mikigizi Yka: Cine?
Domnul Both: Eu.

Mikigizi Yka: De ce într-o secundă îţi întoarce spatele şi pleacă
fără să spună: bun rămas, Yka?
Domnul Both: Cine?

Mikigizi Yka: Pentru că aşa e el, pentru că are şoric în loc de
obraz.
Domnul Both: Cine?

Mikigizi Yka: Bucură-te c-ai scăpat, Yka, te aşteaptă ceva mult
mai bun. (Îl priveşte atentă pe domnul Both, îl examinează.)
Domnul Both: Cine?

Mikigizi Yka (către domnul Both): Astăzi greşeşti tu şi eu te iert,
mîine greşesc eu şi tu mă ierţi şi tot aşa.
Domnul Both: Cine?

Mikigizi Yka: S-a pronunţat divorţul, sînt o femeie liberă, definitiv, de la tribunal mă întorc în Jibou.
Domnul Both: Am înţeles, doamnă.

Mikigizi Yka: Da’ eu am fost mereu cu capul sus, credeţi-mă,
n-am pierdut nimic. Ba mai mult, am cîştigat!

Domnul Both (intră în joc): Şi veţi cîştiga mereu, pentru ceea ce
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Domnul Both: Nici departe nu ajungeţi.

Domnul Both: Din păcate!

Mikigizi Yka: O mizerabilă, pentru doi lei şi-a făcut pielea
praştie, s-a vîndut pe bani puţini.
Domnul Both: Tot pentru iluzii.

Mikigizi Yka: Da’ ea nu ştie asta. Că are fluturi în stomac... aşa
mi-a spus.
Domnul Both: Cînd vor deveni molii o să vedeţi, doamnă.
Mikigizi Yka: Cine?

Domnul Both: Fluturii, doamnă.

Mikigizi Yka: Am înţeles. Se zice să nu-ţi clădeşti fericirea astfel... Toţi măgarii sînt drăguţi... la început, domnule?
Domnul Both: Cine?

Mikigizi Yka (interesată şi curioasă): Aţi fost îndrăgostit, domnule?
Domnul Both (transfigurat): O, da, desigur, doamnă.

Mikigizi Yka: Vă rog să-mi povestiţi, da’ vă rog mult. (Tăioasă:) Povestiţi-mi!

Domnul Both: Studiam fagotul şi locuiam la internat, doamnă.
În fosta mănăstire franciscană din Cluj.

Mikigizi Yka: Mai departe, domnule. Sînt nerăbdătoare să vă ascult.

Domnul Both: Unde aveam sălile de studiu şi dormitoarele. La
sfîrşit de săptămînă, dacă eram printre cei consemnaţi, nu ieşeam în oraş. Încropeam mici orchestre de jazz, doamnă.
Mikigizi Yka: Şi cîntaţi... îmi place jazz-ul.

Domnul Both: De altfel, era strict interzis aşa ceva. Ne
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încălzeam, doamnă, deschideam ferestrele dormitorului.

Mikigizi Yka: Larg le deschideaţi, domnule Both. Ce frumos.

Domnul Both: Şi cîntam în timp ce în stradă se aduna lumea şi
aplauda.
Mikigizi Yka: Exact ca la un concert. Am fost şi eu la Cluj, la
Filarmonică, domnule.

Domnul Both: Mai erau şi celelalte zile. Făceam de serviciu cu
rîndul, la bucătărie, la spălătorie, acolo am învăţat cum se calcă
repede şi bine o cămaşă.
Mikigizi Yka: Şi v-aţi îndrăgostit?
Domnul Both: Cine?

Mikigizi Yka: Nu despre dragoste era vorba?

Domnul Both: Aveam locuri rezervate şi la filarmonică şi la
operă.
Mikigizi Yka: O chema, domnule, cum o chema?
Domnul Both: Pe cine, doamnă?

Mikigizi Yka: Nu-i nimic, povestiţi, spuneţi, mărturisiţi tot, domnule!
Domnul Both: Ilona Mikova de la opera din Praga. A cîntat Carmen de Bizet, doamnă, şi m-am îndrăgostit, la treisprezece ani
neîmpliniţi, de vocea ei.

Mikigizi Yka (impresionată): Ce frumos, domnule. Dacă bărbatul
se aşteaptă ca femeia lui să fie un înger, atunci să facă pentru
ea raiul, domnule. Nu-i aşa?
Domnul Both: Îngerii nu trăiesc în iad, doamnă?
Mikigizi Yka: Doamne-ajută.

Domnul Both: Doamne-ajută.

Mikigizi Yka: Cine?

Domnul Both: Roata, doamnă.

Mikigizi Yka: Am înţeles. Ce frumos. Gigi mecanicul din Jibou.
Am înţeles, domnule. Sînteţi tot din Jibou.

Mikigizi Yka: Doamne-ajută.
Mikigizi Yka: Cine?

Domnul Both: Roata, doamnă. Întotdeauna roata se întoarce.
Mikigizi Yka: Ce frumos. Îmi place enorm.

Domnul Both: Mulţi nu-şi dau seama. După ce strică fug la mecanicul Gigi şi cred că se rezolvă.
Mikigizi Yka: De o săptămînă beau cîte un Coldrex cu zeamă de
pere. Îi zic „ceai popesc”.

Domnul Both: Mulţi nu-şi dau seama, doamnă. „Aveţi gel de lighean?”, zic. „De duş?”, zice el.
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Domnul Both: Sînt pilde, doamnă.

Domnul Both: „Nu, că eu mă spăl în lighean”, îi răspund.
Mikigizi Yka: Am înţeles. Dar de unde sînteţi, domnule?
Domnul Both: Tot din Jibou, doamnă.

Mikigizi Yka: Moş Crăciun a avut dreptate. Yuhuu!
Domnul Both: Cine?

Mikigizi Yka: Moş Crăciun, domnule. „Dă muzica la maxim şi fă
curăţenie, Yka”, aşa mi-a spus. Ştiţi că sîntem în perioada reducerilor, domnule, şi că produsele care n-au trecere se ieftinesc
şi se vînd?
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Domnul Both: Şi nici nu--mi pasă, doamnă.

Mikigizi Yka (ademenitor): Aşa e... da’ eu voi da gratuit unui
anume domn din Jibou, domnule.
Domnul Both: Ştiam.
Mikigizi Yka: Ştiaţi?

Domnul Both: Desigur, doamnă.

Mikigizi Yka: Şi sînteţi de acord, gratuit, domnule?
Domnul Both: Desigur, doamnă.

Mikigizi Yka: Doamne-ajută la toată lumea, aşa în general, domnule!
Domnul Both: Mda.

Mikigizi Yka: Îmi place enorm, domnule. Deci nu m-am dat bătută, mai mult am plîns decît am sărutat, am cunoscut ce se ascunde sub un zîmbet alb şi am băut otrava din ochii aceia
căprui. Cîntaţi într-o orchestră de jazz.
Domnul Both: Nu, doamnă. S-au schimbat vremurile.
Mikigizi Yka: V-aţi adaptat?

Domnul Both: Sînt ţiglar, fac şi vînd ca străbunicii şi bunicii mei,
doamnă. Ţiglele mele înlocuiesc ţiglele făcute de ei. Adun lut din
rîpele Jiboului, îl amestec cu apă în malaxor, îl pun în forme şi
scot ţiglele făcute, le pun la uscat şi la ars în cuptor. Muncesc
de luni pînă sîmbătă de la ora opt la şaisprezece. O dată la patru
săptămîni le ard în cuptor, atunci lucrez şi noaptea ca să înteţesc focul. Din mai şi pînă-n septembrie e aşa. Iarna tai şi pregătesc lemne pentru sezonul următor, doamnă.
Mikigizi Yka: În fiecare duminică sînteţi liber, şi-n fiecare zi de
la ora şaptesprezece, domnule. Mie îmi convine.

Domnul Both: E o mare bucurie cînd te caută cineva. Nu eşti
lăsat pe dinafară.
Mikigizi Yka: În fiecare seară, domnule. O să vă caut în fiecare
seară.
Domnul Both: Mulţi mănîncă pîine după munca mea.

Mikigizi Yka: Nu există nimic mai rău decît singurătatea. Ce frumos. Îmi place enorm.
Domnul Both: Străinătatea, doamnă.
Mikigizi Yka: Cine?

Domnul Both: Mai rea decît singurătatea e străinătatea.

Mikigizi Yka: Poate sînt egale, domnule. Aţi cunoscut străinătatea?
Domnul Both: Foarte puţin, doamnă.
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Mikigizi Yka: Povestiţi-mi, vă rog să-mi povestiţi.

Domnul Both: Lîngă Detroit, doamnă, am găsit o pădure părăsită A fost tăiată şi din fiecare cioată au crescut cîte doi sau trei
vlăstari. Acolo aş fi făcut un muzeu al singurătăţii.
Mikigizi Yka: Pînă la mormînt te conduc prietenii, zicea bunica,
şi mai departe te duc faptele, domnule. Aşa e?

Domnul Both: O doamnă de acolo care era de aici mi-a zis:
„Domnule Both, de ce n-ai adus o desagă de lut de lîngă Jibou,
că-l vindeam cu ţîrîita şi te făceam milionar”.
Mikigizi Yka: Un muzeu al singurătăţii. Ce frumos. Îmi place
enorm! Noi doi am scăpat de singurătate începînd din seara
asta, domnule. Sînt date uitării: cruzimea, ignoranţa, întunericul, trîntorii mulţi care merită să moară de foame şi „licheaua
naibii”.
Domnul Both: Cine?

Mikigizi Yka: Licheaua.

Domnul Both: Sînt şi alţi de dat naibii.

Mikigizi Yka: Fierb de emoţie, domnule. Cu riscul de-a fi arogantă, domnule, spun că nu stau lîngă o brută, un porc şi un
jegos. Refuz categoric. E bine lîngă un om care face ţigle şi cîntă
jazz. O să-mi cîntaţi, domnule? Promiteţi-mi că da.
Domnul Both: Da.

Mikigizi Yka: Ce frumos. Îmi place enorm.
Domnul Both: Cine?

Mikigizi Yka: Jazz-ul. O să mă înfrupt, domnule. Am acasă fotolii tapiţate de pluş, gramofon vechi şi pian nou.
Domnul Both: Vă place să staţi lungită-n pat, dezbrăcată?

Mikigizi Yka: Ce frumos! Îmi place enorm. Arăt bine, frumoasă.
N-am vrut să mă îndrăgostesc dar m-am îndrăgostit.
Domnul Both: Treacă azi şi vină mîine. Supa de mărar vă place?

Mikigizi Yka: Desigur. Cu doi-trei cartofi şi un ceai amar, cîteva
rotiţe de salam, brînzeturi. Nu mă tem de viaţă, mă ţin bine. Am
fost aleasă ca o prună stricată. Eram nepăsătoare. Da’ zic că nu
pe „licheaua naibii” am aşteptat-o eu.
Domnul Both: De unde aveţi cerceii, doamnă?

Mikigizi Yka: De la străbunica, domnule. Urmează Jiboul. Trebuie
să vă spun, domnule. Doresc să vă spun. Casa în care vom
merge în seara asta n-am construit-o, doar am cumpărat-o,
domnule. Vă deranjează?
Domnul Both: Deloc.

Mikigizi Yka (se ridică de pe banchetă, se aude scîrţîit de roţi, trenul se opreşte, cei doi dispar în întuneric, se mai aude doar vocea
Ikăi): Asta-i fericirea, domnule.
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Între pivniţă și etajul IX

Despre

Chiar dacă n-a ieșit la iveală prea multă literatură de
sertar, nu se poate zice că fantezia sertarelor n-a fost stimulată
de comunism. Pivniţe, poduri, gropi în grădină, căpriorii casei,
lăzi de scule etc. au devenit, cu toatele, spaţii „culturalizate”,
adăposturi de manuscrise - cele mai multe etalate îndată după
căderea regimului, dar destule uitate, pierdute ori negăsite imediat. În pivniţă și-a „exilat” și Kocsis Francisko însemnările făcute într-un „caiet de matematică” pe care-l scoate abia acum
din exil (Arta de a evita necazul, Editura Ardealul, Tîrgu Mureș,
2014), după ce s-a convins că „documentul” încă iradiază. Nu e
chiar un jurnal, căci însemnările – precizează Francisko – erau
făcute rar și transcrise în caiet de pe foiţe și hîrtiuţe aflate mai
la îndemînă cînd era cazul. Dar, desigur, în tipologia jurnalelor
se înscriu și însemnările „caietului din pivniţă”, un jurnal rarefiat
în consemnări, dar cu consemnări densificate, lucrate, cum zice
autorul, într-o „tentativă continuă de esenţializare”.

Sunt cîteva registre privilegiate, recurente, obsesive
chiar, pe care se desfășoară însemnările. Recurenţa unora vine
dinăuntru și ele constituie o tramă de poet predispus mereu la
reflecţie și asaltat mereu de neliniștile creaţiei; a altora vine însă
din agresivitatea exterioară, din exasperarea cotidiană. O linie
roșie a observaţiilor imediate traversează întreg caietul, punctînd aspecte sociale și realităţi crude, malformaţii existenţiale
provocate de regim și anomalii de adaptare la un sistem represiv care merge spre condiţia de lagăr. Nu sunt relatate incidente, dar reflecţia pe seama și pe suma lor se încarcă de
concretul disperat al acelor zile; cum e cazul acestei note despre
criza alimentară: „Orașul se întoarce la ţară, dar nu pentru a-și
căuta leagănul, ci pentru de-ale gurii, pentru lucruri pe care altădată le oferea ispititor. Într-un timp auster, burta este mai
presus de tradiţii. Poate nici nu există alta, numai tradiţia burţii
pline. Într-un magazin gol totul se amplifică, și urletul lăuntric se
aude mai tare. Te înfioară gîndul că te aud toţi”. Sufocarea cotidiană sublimează alteori aforistic, în pregnanţe cutremurătoare: „trăim într-un abator de destine, ne așteptăm
sacrificarea”. De cele mai multe ori Francisko e atent nu atît la
transcrierea frustrărilor sociale cotidiene, cît la reverberaţia lor
funestă, la implozia neagră a condiţiei umane: „Seara stăm în
jurul unei lumînări. Tăcerea din preajmă trosnește. Trosnește și
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inima, cuvintele se chircesc. Ţipăt contorsionat. Urletul este atît
de dens că nu poate fi expulzat, nu poate fi aruncat în afară, nu
mai are sunet. O tăcere colosală se deschide în noi ca o gaură
neagră. Ne absoarbe propria tăcere. Ne dezintegrează. Ne dezumanizează”. Jocurile de cuvinte (la care e meșter, ca rebusist
înrăit) sunt o slabă supapă pentru această depresie existenţială
materializată: „Trei președinţi de stat: Ceaușescu Sadat de
Gaulle”. Relevante în mod acut pentru condiţia cotidiană a acelor vremuri sunt micile incidente casnice: cinci ore la coadă, pe
ger, pentru un kilogram de portocale pe care fetiţa le refuză
„pentru că nu știe cum să le mănînce”, nu știe ce-s. Bucuriile vieţii sunt atît de riguros excluse încît și dacă vreuna apare copiii nau codul ei. Însemnări de agonie cotidiană, așadar, fără
speranţa nici unei ieșiri, căci ”simt un frig care mă face să tremur. Vine dinspre viitor”.

Singurul registru de consolare e cel casnic, patern, de
intense efuziuni luminoase: „Ai venit în viaţa mea ca darul unui
înger. Cu tine începe o lume /…/. Cu nașterea ta și eu am renăscut. Cu partea cea mai frumoasă din mine” – exclamă Francisko la nașterea Lindei. De cîte ori fetiţa își face loc printre
însemnări, acestea se electrizează de tandreţe și devin euforice.
Numai că bucuriile lui Kocsis nu-s vorbăreţe („bucuria o trăiesc
în tăcere, cu gesturi domoale, ca pe un lucru tainic, aproape ezoteric”), nici în jurnal, nici în poezie. În ambele vorbește însă suferinţa; aceasta „stîrnește /…/ roiuri de cuvinte”, pentru că ea
„trebuie expulzată, învinsă, alungată”. Acesta – cathartic – e temeiul poeticii lui Francisko, dar și al însemnărilor. Cele din urmă
alunecă uneori în versuri directe, alteori iau turnura unor
poeme în proză, mici imnuri luminiscente pe un cer existenţial
întunecat: „Totul este lumină, indiferent de forma în care se află
temporar, fie că e obiect sau fiinţă, materie densă sau gînd. Întro stare de moment, lumina poate fi granit sau respiraţie, val de
mare sau albatros, text așternut pe-un pergament sau pulberea stinsă a unei supernove, un cîmp de maci ori un vîrtej de
senzaţii” etc. Nu-s multe asemenea reverii extatice, dar, alături
de cîteva reculegeri de profundis („Dumnezeu e atît de aproape
încît între noi nu mai încape nici un intermediar /…/ de multă
vreme mă simt de el îmbrăţișat /…/”), ele alcătuiesc structura
de rezistenţă a unei melancolii existenţiale care alunecă – în jur-
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nal – într-o agonie. Agonie întreruptă însă mereu de note de lectură, de reflecţii și constatări morale („Unii spun glume de parcă
ar lovi cu ciomagul”), de un mic normativ moral de uz propriu și
de - mai numeroase - interogaţii asupra poeziei. Toate astea sub
formă de amalgam condensat într-un caieţel cu scriitura densă,
implozivă, ale cărei registre alternează cu spontaneitate și francheţe.
*

Cu totul alta e însă panorama ce se deschide din nacela etajului IX, descrisă minuţios în Teste de identitate (Editura
Ardealul, Tîrgu Mureș, 2015), al șaptelea volum de poeme al lui
Kocsis (plus integrala Compendii-lor de melancolie de la TipoMoldova, din 2013); nu mai avem aici nimic din agonia din pivniţă, din crisparea viscerală de acolo, ci doar o curgere liniștită
de melancolie senină, orînduită ca un imn al simplităţii. Melancolia e substanţa definitivă și dintotdeauna a poemelor lui Kocsis și volumele lui o distilează și o sublimează în transparenţe
modulate în accente ușor (anume atenuate) diferite de la un
volum la altul. E o melancolie evident structurală, o melancolie
cu caracter, neschimbătoare, chiar dacă mai tolerează și cîte-o
sfîșiere acută, cîte-o zvîrcolire expresionistă. Aici, în Teste…,
transparenţa ei a atins nivelul simplităţii pure și spontane, ca și
cum s-ar converti singură în versuri, fără nici un ajutor din partea lui Francisko (acest glas al simplităţii imediate e, însă, în evidentă specificare poetică de la volum la volum; acum pragul ei
pare atins și versurile se despletesc ritualic, într-o „inocenţă” a
scriiturii care nu e altceva decît semnul unei siguranţe de sine
care și-a apropriat simplitatea ca pe o vocaţie). Înlăuntrul acestui peisaj melancolizat, transpus în textura simplităţii, se desfășoară însă, mereu, trame ale nostalgiei, celebrări ale
memoriei și invocaţii anamnetice. Dinamica nostalgică a melancoliei reprezintă formula iradiantă a mai tuturor poemelor,
chiar și a celor angajate în peisagistică. Nostalgia (la urma
urmei, nostalgia vieţii, a pulsului ei electric și a elanurilor vitale,
ceea ce înclină poemele spre elegiac) e și figura definitorie a
condiţiei poetului, expusă în parabola din Etajul nouă: „El stă la
etajul nouă, dincolo de un perete perfect opac/ și imposibil de
explicat cum pătrunde totuși lumina/ în camera fără uși și fără
ferestre,/ dar cînd vrea să privească afară, se apropie/ de perete
și se uită ca printr-un geam obișnuit/ și poate distinge clar siluetele oamenilor/ umblînd foarte jos, chiar pe pămînt; //…// se
înţelege că ar trebui să fie foarte fericit,/ dar e copleșit doar de
o mult prea mare singurătate,/ precum pe pămînt, așa și-n al
nouălea cer,/ copleșit de un strașnic dor de locurile cu verdeaţă/
din ţinuturile natale, de la parter”. Pe măsură ce se acutizează,
nostalgia devine efervescentă și recuperează din memorie
scene și detalii relevante, invocate însă pe un fond de umor care
destinde încordarea religioasă a memoriei și împinge detaliile
într-o paradă a concretului. De regulă Kocsis subîntinde acestor
fotograme de memorie o aluzivitate mitică ori culturală, revendicînd întotdeauna fiecărei anamneze o a doua dimensiune,
prin care cotidianul imerge într-o dimensiune de substrat. Cum
e cazul acestei mirese aflată în ipostază de Ană a lui Manole în
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peisaj rural, unde tandreţea evocării e astîmpărată de gingășia
vag caricaturală a exploziei de amănunte: „ehei, cum venea ea
pe uliţa mea încălţată cu cei mai frumoși/ pantofi cu tocuri înalte, cumpăraţi anume pentru ocazia asta/ crucială de viaţă, nesocotind cu totul că eu stau/ pe-o uliţă cu caldarîm călcat de
tancuri, pisat de care/ și nivelat cu tăvălugul de oţel după ieșirea din iernile aspre;// stăteam în poartă și o priveam cum vinen echilibru precar,/ își tortura gleznele într-un fel care-mi
îngheţa sîngele în vine,/ dar nu-i puteam striga să se întoarcă, să
nu se măsoare/ cu acest balaur cu solzi de piatră,/ sub nici un
chip nu-i puteam sugera să renunţe” etc. (Ehei). Nostalgia ajunge
să amestece timpurile, suprapune timpuri și gesturi, locuri terestre cu locuri celeste, făcînd memoria să juiseze într-o confuzie exultantă, mereu pe o structură parabolică a incidentelor și
incidenţelor dintre lumi: „Un bărbat stă pe laviţa verde din cerdacul/ unei case vechi cu pereţi de lut boiţi cu sineală,/ amurgul
coboară cu repezeală, umbra casei se duce/ peste curte ca o pătură trasă pe dedesubt de furnici, gîze,/ pietricele și bulgări somnoroși,// faţă-n faţă cu el, dar parcă-n altă lume, în cerdacul/
unei case cu ziduri ca de pirită, stă un alt bărbat/ care ar putea
să-i fie și Dumnezeu și sosie,/ ori el însuși într-o calmă reverie/
în care apare un om ce ar putea să-i fie reflectare/ ori o simplă
amintire din vremea în care/ sta pe laviţa din cerdacul unei
case” etc. (Laviţa). Fervoarea nostalgică sparge astfel cadrele cotidianului și-și deschide acces spre luminișuri metafizice. Acolo,
de fapt, vrea să ajungă Kocsis cu migălitele lui secvenţe memoriale, numai că nu vrea să se vadă că vrea.

Cum se întîmplă adesea în poeticile de religiozitate
anamnetică, memoria devine, și la Kocsis, atît de înflăcărată
încît se transformă în ritm imaginativ, într-o poetică în care memorie și imaginaţie devin o singură instituţie proiectivă. Madrigalurile delicate răspîndite pe ici-pe acolo cu această intensitate
a contopirii sunt scrise: „Numai eu am văzut fluturele zburînd/
peste marea de smarald a inelului ei,// numai eu am i-am auzit
rîsul traversînd ca o tornadă/ aerul de smarald din preajma ceo scaldă,//…// numai eu știu că am imaginat-o pe de-antregul,/ deși n-aș mai putea jura că nu m-am înșelat,// pentru
că-i atît de reală, atît de adevărată/ încît mi se pare că eu sunt
cel imaginat” (Numai eu). Astfel de delicateţi anamnetice se alătură delicateţilor contemplative, deliciilor privirii contrase în
aproximative hai-ku-uri, punctaje de suavităţi obișnuite în volumele lui Francisko. După cum, tot după obiceiul casei, nu lipsește un jurnal – împrăștiat – de stări, unele drapate în pasteluri,
altele construite pe faţă într-o oglindă contorsionată: „O seară
cumplit de grea, tulbure, mîloasă, rea,/ cu sufletul transformat
în cîini turbaţi/ pe care nu-i mai ostoiesc nici bici, nici lanţ, nici
voinţă,/ nici vreun distilat aromat, nici vreun narcotic de cuvinte,/ nici vreo pastilă colorată de pus nervii-n cămașă de forţă”
etc. (O seară grea). Sunt spărturile expresioniste ale unei melancolii cu ritm senin, susţinut de o contemplativitate aproape
detașată și care rulează poemele pe subtile scenarii de parabole.

Cine nu-l citește pe Kocsis – nici nu mai trebuie s-o
spun – își face singur pagubă.
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Rita Chirian
Elogiul reveriei

Destul de mare surpriza volumului de poezie Focul viu.
Poeme vechi și noi: 1975-2010 (traducere din limba engleză de
Bogdan-Alexandru Stănescu), o antologie de texte care acoperă
mai bine de treizeci de ani de creaţie a poetului american Edward Hirsch (născut în 1950): apărut la Polirom, într-o colecţie
nu foarte deschisă poeziei, dar primitoare, dacă nu chiar ultraselectivă cu scriitorii notabili, Focul viu aduce o poezie cu care cititorul român – aș îndrăzni să spun: european – nu este foarte
familiarizat; o poezie confortabilă, pleziristă, o poezie-șezlong,
de unde contemplarea realului devine, prin ea însăși, aventură
a spiritului. Ceea ce frapează, în primul rând, în lectura acestei
poezii este știinţa dozării efectelor, aptitudinea de a genera
unde de șoc în cel mai prietenos mediu cu putinţă. De altminteri, poetul american este un atent recuzitier al în-scenării, fără
a deveni artificial ori ostentativ, condescendent ori retoric, cabotin sau superfluu, poet de reverie postromantică, intimistă,
hygge.
Uimitor pentru peisajul nostru poetic, americanul nu
execută piruete metamorfotice, nu se reinventează cu fiecare
volum, nu simte nevoia să experimenteze sau să se updateze în
funcţie de metehne vremelnice: poemele, chiar semnate în 1975
sau în 2010, sunt interșanjabile tematic și retoric. Poetul și-a
apropriat o formulă căreia i-a rămas fidel de la debut până astăzi – ei bine, iată destul motiv pentru a-l învinui de autopastișă
și de manierism. În ceea ce-l privește pe Hirsch, cred însă că este
vorba despre rezolvarea discretă a unei ecuaţii clasice, care
aduce împreună emoţia și curiozitatea. Ceva, cum s-ar spune,
foarte apropiat de viaţă.
Antologia românească se deschide cu 13 texte grupate
sub titlul Poeme noi, nedatate și, probabil, nepublicate în volum.
E aici o poezie reflexivă, simbolică, de relativă încifrare, dacă nu
doar retorica exaltată a unei percepţii mereu proaspete a realului, oricâtă fanare ar aduna el; e o privire de poet tânăr, de
animal viu în cunoașterea lumii: „Cum tremura soarele după
hornuri/ Ca un soldat îngheţat în post.// La Muzeul Nordului Îndepărtat, cel slab luminat,/ Subiectul era exilul interior al poetului,// Metafizică versus Istorie, și fatala/ Încleștare dintre Timp
și Poezie,// Un Război Rece fără sfârșit./ Tot așa, dragostea lui
pentru porturi inundate” (La comemorarea morţii lui Iosif
Brodski). Poezia irumpe din banalitate, firesc, chiar într-o aglomerare de adjective și determinanţi pe care grila critică autohtonă ar trimite-o deîndată la colţ, ea drăgălind sintaxa
minimală, mai seacă decât un bărăgan: „Afară, străzile lăturalnice erau degete/ strâmbe, arătătoare indicând niciunde,/ vârâte în mâneci, fundături.// Cafeneaua indiană și librăria de
cărţi oculte/ și scepticul visător ce-am fost/ sunt încă-n mine, șiașa-i și noaptea// Mi-am purtat cărţile printr-un labirint/ de clădiri misterioase, semne obscure,/ și-am sfârșit la marginea unui
parc întins// unde cerul s-a luminat brusc/ deasupra, un vânt
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dinspre apus a ridicat/ frunzele ude de pe pământul ud” (Isis
dezvăluită). Edward Hirsch joacă împotriva oricăror „tehnici” și
„reguli”, e filozofic când e truistic, devine alegoric când deambulează într-o toponimie cvasirecognoscibilă, e autoironic când
exersează mușchii livrescului și ai manierismului.
Cu zvelteţe de gimnast, poetul american rămâne la fel
de firesc și atunci când își construiește narativ poemul, și atunci
când redă instantanee de stare-imagine în poeme scurtissime.
De reţinut, spontanele înregistrări de culoare poetică din Turneu obscur, de exemplu: „Singur în bar,/ eram o clădire de-a lui
Gaudí/ năruindu-se cu vulgaritate.” Imagist perfect, memorabil
(„Era o viforniţă,/ un mare povestitor/ lipsit de-o poveste”), nostalgic și oţios fără a fi sentimental ori vulgar prin lamentaţie,
Hirsch provoacă poezia în chiar sânul moale al cotidianităţii,
fără a data și fără a exagera referinţa diaristică: „Obișnuiam să
râd de tatăl meu și de tovarășii lui/ pentru că se trezeau duminică în zori/ și-și beau cafeaua într-un local din cartier,/ însă
acum sunt unul dintre ei.// Nimănui nu-i pasă de vechile mele
umilinţe,/ dar ele încă se târâie prin somnul meu/ ca un șir de
cutii de tinichea ce zornăie/ în spatele unei mașini abandonate.”
(Duminică în zori). Asociativ, elastic între prezent și evocare, fulgurant și perpetuu itinerant, Hirsch creează o poezie filmică, în
care sunt reţinute, ca în hazard, umbrele îndrăgostiţilor de odinioară, tablouri de natură spectrală și, vag, rău-prevestitoare,
premoniţii thanatice, eterate imagini erotic-materne: „Mama
mea nu s-a lăsat convinsă să mă alăpteze/ și-a hotărât că laptele
praf era mai sănătos/ decât lichidul din sânii ei.// Așa că n-am
supt nici un singur strop/ de la sursă, un râu secat./ Mereu a fost
îmbuteliat pentru mine.// Dar într-o noapte, pe când aveam
vreo treișcinci de ani/ într-o cameră-nvelită-n oglinzi de pe lângă
Autostrada 59/ o femeie care-avea un bebeluș-fetiţă// s-a-ntors
spre mine cu-n zâmbet misterios,/ mi-a luat faţa-n palmele ei
împreunate ca o cupă/ și mi-a-nfipt sfârcul în gură./.../ Ea-mi ridică faţa și eu îl gust –/ nectarul ţâșnind dintr-o dată,/ dulceaţa
incurabilă care este viaţă.” (Lapte).
Coborâţi în josul spiralei, odată cu Pentru somnambuli
(1981), din care sunt reţinute zece texte, descoperim un poet de
pulsaţie mistică, tentat de ritmurile degradării și ale transformării resemnat-superioare: „Nu-i ușor să renunţi la mădulare,/
să-ncerci să te descurci cu atât mai puţină/ hrană în fiecare săptămână, cu atât mai mulţi/ bani decât știm că vom câștiga vreodată,/ lucruri pe care nu doar că nu ni le permitem, ci/ nici nu le
putem privi în magazine;/ asta ne doare, și totuși reușim, supravieţuim/ așa încât pierderea în sine devine un soi de cântec,
cântul nostru, unicul martor/ al felului în care murim, zi după
zi;/ un picior retezat, un cuvânt îngropat; așa/ ne recunoaște, pe
noi înșine, și de-aia.” (Cântec împotriva selecţiei naturale). Metaforic mai peste marginile iertate, dar cu o dexteritate a filigranului nu ușor de egalat, Hirsch reușește un spectacol de
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anxietăţi montat cu recuzită de soap opera, orice ar purta
sarcină de stridenţă fiind rostit cu voce joasă: „Cum ai dezbrăcat trupul rece/ te-ai întins în amurg, o lumină albastră//
în ferestre și soarele/ scorojit al serii de iarnă. Cu buzele
strânse// și dornic să întrupezi somnul,/ să devorezi leul alb//
al somnului, urmărești încăperea încet/ scufundându-se ea
însăși în umbră,// îmbibându-se cu întunericul înecat în vin/
al încă unei nopţi.” (Insomnia).
În Recunoștinţă sălbatică (1986) sau în Defilarea de
noapte (1989), din care antologatorul reţine 14, respectiv
nouă texte, nota generală este sumbră, dar cu lumina moale,
deși neliniștitoare a apusurilor. Poemele sunt lamentaţii de
insomniac cu zbateri de mesianic ratat, disperări strânse în
ţesături delicate, alienări, scenarii de depersonalizare, cădere continuă, craul prin întuneric: „Vreau să nu mă mai învinovăţesc pentru asta,/ Vreau să aud ciocănelul dur din
pieptul meu/ Bătând verdictul, «Nevinovat»,/ Dar nu pot face
asta de unul singur, am nevoie de ajutorul/ Oamenilor serioși în robe negre”, judecători sau ciocli de vodevil. Dar
peste obscuritatea care crește înăuntru, liniștea infinitului,
ca o mare fără val: „Ca un pian amuţit, ca o găleată/ cu lapte
proaspăt aruncată-n aer/ sau o duzină de pumni de confetti/
azvârliţi cu forţă-ntr-o mireasă/ ce coboară de la altar,/ stelele surprind cerul./ Gândește-te la pietre buimace/ plutind
deasupra capului, sau la un ocean/ plin cu stele-de-mare
atârnat de uscat. Da,/ precum mâna unui dirijor aflată-n
așteptare/ gata să se ridice spre cor,/ sau ca farfuriișe unui
jongler sfidând gravitaţia,/ sau ca o sută de mingi de baseball
lansate deodată/ și încremenind în aer la jumatea drumului,
stelele/ uimesc cerul deasupra orașului.” (În pofida a toate,
stelele). Sunt cântece de permanenţă și ode ale ineluctabilului, cântece de pierdere și durere: „Am jurat că-mi voi aminti
mereu/ Camera aia jegoasă de hotel din centrul Detroitului/
Unde a venit doctorul/ cu instrumentele lui metalice, lucioase,/ Să taie un trup nou-format/ din trupul tău/ Pentru
500 de dolari în bancnote mici, plătiţi cash.// Am jurat că nu
voi uita niciodată exact acea apăsare/ A mâinii tale pe mâna
mea/ atunci când te-mpungea între picioarele desfăcute/ Cu
un cuţit chirurgical/ sub un cort din cearșafuri albe/ În timp
ce prietena lui butona radiol/ Și se lungea sprijinită de ușă,
cu tocurile ei cui.// Ulterior, mi-am amintit trei umbre sângerii/ ce-au pătat cearșafurile de pat,/ Cum și-a spălat doc-
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torul mâinile cu clăbuc/ atent, în chiuvetă,/ Întorcându-le în aer
de două ori în lumina băii.// Mi-am amintit cum s-a trântit ușa
în urma lor,/ Sunetul tocurilor ţăcănind pe hol și ţârâitul îndepărtat al unui lift/ Și m-am uitat îndelung la chipul tău pustiit...//
În noaptea aceea am crezut că somnul tău greu, narcotizat/ Nu
se va mai sfârși vreodată,/ ţi-am strâns chipul în palmele împreunate/ Ca o sculptură fragilă/ Și ţi-am șters fruntea umezită/
cu o cârpă rece./ N-a fost de ajuns. Nimic nu ajuta, doar odihna,/
Trupul tău deja încerca/ să urzească golul.// Încă pot simţi ușurarea din acea dimineaţă/ Când te-ai trezit cu un geamăt surprins/ și cu un zâmbet dureros pe chip,/ Când am văzut lumina
proaspătă/ cum se cristalizează pe trupul tău/ Ca și cum un
înger ar fi sărit înapoi în viaţă.// E înduioșător să îmi amintesc de
noi doi/ în acea lumină din zori,/ Doi adolescenţi ţinându-se de
mână pe un pat îngust,/ Un băiat și o fată/ care nu știu ce-au
făcut,/ Copii ucigași zăcând împreună în inocenţă,/ O fericire
electrizantă/ trecând de la unul la altul...// Asta a fost înainte să
le spunem părinţilor tăi,/ Înainte să descoperim/ că nu fuseseși
niciodată însărcinată,/ Înainte ca doctorul să fie arestat/ într-o
cameră jilavă de hotel/ Împreună cu o tânără asistentă./ Asta a
fost înainte să te întorci spre mine ani mai târziu/ În ploaie, întrun alt oraș,/ Aproape cerându-ţi iertare/ După ce atâtea merseseră greșit între noi,/ Și spunând,/ N-am să te iert niciodată. Nimic
nu-i iertat.” (Avortul (1969)). Nu obișnuiesc să citez in integrum:
unui astfel de poem „rezumarea” i-ar nega valoarea – care rezidă tocmai din recrearea atmosferei, stării, peisajului interior
de fluxuri și refluxuri pe care Edward Hirsch le lucrează cu fineţea unui acordor de Stradivarius. De citit? Inevitabil: poate
cea mai bună culegere de poezie citită în ultima vreme, melancolie de cea mai curată sursă, biografism fără datare, personism
fără egocentrare, durere și disperare fără zvârcoliș și sentimentalism fără vulgată.
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Magie, sublim și grotesc

Critică literară
Cazemata, romanul lui Tudor Ganea, debutează cu o uimitoare forţă suprarealistă. Apărut în 2016, romanul a câștigat
în același an premiul Tânărul prozator al anului. Textul a luat naștere din povestirile scrise de autor încă din adolescenţă, fiind
însă catalizat de participarea la un curs de scriere creativă. Vena
aceea suprarealistă prezentă în primul capitol se menţine pe întreg parcursul romanului, diferenţiindu-l de majoritatea tendinţelor prozei române contemporane și este probabil și motivul
pentru care textul s-a remarcat. Deși realizarea pare a nu fi dusă
până la capăt pe alocuri, imaginarul creat de Tudor Ganea este
atât de autentic, de diafan și-n același timp grotesc și înspăimântător, încât, în ansamblul său, romanul reușește să lase o
impresie puternică.
Plasarea într-un cartier mărginaș al Constanţei conferă
de la bun început un stil și un imaginar caracteristic. Avem încă
de la primele pagini un roman al apelor, al peștilor și nisipului,
o lume acvatică fascinantă și nu foarte des identificabilă în literatura română. Ulterior, spaţiul evoluează, ieșind din graniţele
orașului și intrând într-un tărâm al suprarealismului pur, satul
fantastic din Deltă, o contrapondere perfectă a lumilor lui Ștefan Bănulescu, dominat de magie, imposibilitate și, în ciuda tragediei pierderii bărbaţilor, de o fantastică și pe alocuri
înspăimântătoare solaritate. Dacă în magie și izolare se conturează un univers al sublimului, dincolo, în realitate, o realitate
sumbră a blocurilor de nefamiliști în cartierul mărginaș, în
„meze-uri”, se conturează o lume vulgară, lipsită de speranţă și
care își trăiește existenţa într-o acută mizerie cotidiană. Pe de
altă parte, tocmai din această lume ies personajele memorabile
ale romanului, indivizi ce în ordinea realităţii sînt marginali ai
societăţii dar care, proiectaţi pe fundalul magic ce se conturează
tot mai puternic în roman, devin filtre prin care magia penetrează realitatea. Fantasticul ia astfel naștere din amestecul
între sublim și abject, din cârciuma mizerabilă în care beţivii își
povestesc cu vulgaritate aventurile amoroase ce-i proiectează
brusc pe un fundal magic și uneori înspăimântător. Olube, Borhot, Liţoi și Turcoaica sau „peștele” Coco sunt în ordinea realităţii indivizi marginali ai societăţii. Întorcând însă ochianul
imaginar, privind dinspre magie înspre realitate, ei devin eroi
de basm, ce colorează o lume sordidă cu spranaturalul sau cu
sexualitatea lor, dincolo de graniţele posibilului. Dimensiunea
imaginarului întrepătruns cu realul e dublată odată cu apariţia
inspectorului Adamescu, care, la zece ani după moartea suspectă a lui Liţoi, anchetează dispariţia unor muncitori în șantierul constuit peste cazemată. Acest personaj pare la început un
artificiu narativ menit să restabilească ordinea reală și realistă
a lucrurilor, trecând totul prin filtrul raţiunii pure. Până la urmă,
el va deveni cel mai important mijloc de accesare a universului
magic pentru că, dacă tocmai un astfel de personaj poate fi con58

vertit până la absorbţia totală în magie, însăși realitatea și raţionalitatea lumii înconjurătoare sunt puse sub semnul întrebării.
Din punct de vedere epic, romanul se concentrează asupra mai
multor nuclee definite din punct de vedere evenimenţial ca dispariţii de personaje sau crime, localizate spaţial toate în acea
cazemată din titlu. Sub acest aspect, se construiește o altă fibră
a romanului, cea de natură detectivistică, însă ea se păstrează
în această linie pentru o scurtă perioadă, pentru că opţiunea de
bază a autorului este să ducă totul înspre direcţia magică și suprarealistă. Deși la început pare a fi ordonat cronologic, romanul se va dovedi un amalgam de relatări ce depășesc graniţele
temporale și se întorc mult în trecut, explicând astfel o serie de
evenimente din prezent. Până la povestirea proxenetului, pare
că romanul relatează aparenta ucidere a lui Liţoi, care de fapt e
sinucidere ritualică, și investigaţia dispariţiei muncitorilor din
șantierul de la cazemată. Odată cu relatarea lui Coco, indiciile
ciudate de până atunci, relatate de personaje care nu cunoșteau valenţele totale ale evenimentelor sunt puse cap la cap
și astfel apare o explicaţie pentru toate aceste evenimente, explicaţie ce rezidă în magie. Îmbinată cu povestirea lui Olube din
paginile finale, analepsa dezvăluie încă două dispariţii și anume
dispariţia tuturor bărbaţilor din satul din Deltă, luaţi prizonieri
de naziști și obligaţi să construiască cazemata în timpul celui
de-al doilea Război Mondial și apoi, revenind într-un timp mai
apropiat de prezentul acţiunii, dispariţia inspectorului Adamescu. Intriga poliţistă nu va fi niciodată rezolvată la nivel real,
întrucât imaginea finală a romanului este un potop ce se revarsă asupra întregului oraș Constanţa, ucigându-l (prezumtiv)
pe comisarul care relatează dispariţia inspectorului, produsă cu
10 ani în urmă. Rezolvarea se va face doar la nivel magic, inspectorul Adamescu pierzându-se într-o mistică beatitudine în
acel misterios sat magic din Deltă, unde ajunge cu ajutorul unor
desene de cretă făcute de copiii lui Liţoi. Este sugerat faptul că
ritualul sinuciderii magice a personajului presupusese și fecundarea tuturor femeilor din cartierul mărginaș, ai căror soţi deveniseră impotenţi în urma răzbunării Aniei, mama lui Liţoi.
Există încă o direcţie epică, și anume paginile care relatează
boala lui Adamescu, o tumoare pe creier ce cauzează halucinaţii, oferind astfel o altă pistă realistă, și anume moartea inspectorului. Esenţializând toate aceste direcţii epice, romanul este
povestea răzbunării unei mici comunităţi magice din Deltă, un
sat din care, la un moment dat, pleacă toţi bărbaţii, atrași de un
bordel aflat pe un feribot, bordel controlat (prin intermediul
unui cântec magic) de bunicul proxenetului Coco. Bărbaţii sunt
luaţi apoi prizonieri de naziști și obligaţi să construiască cazemata din Constanţa. Ei sunt uciși atunci când încearcă să evadeze prin tunelurile săpate sub cazemată. Femeile din sat,
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rămase singure, își folosesc magia și o trimit pe Ania să le răzbune. Devenită Turcoaica, ea ajunge în cartierul din Constanţa
unde se află Coco, îl seduce pe tatăl acestuia și îl ucide (într-un
mod grotesc) și apoi seduce toţi bărbaţii din blocurile acelea,
care devin impotenţi. Fiul ei cu pescarul nea Baban, Liţoi, se va
sinucide într-un ritual ciudat, prin intermediul căruia, în aceași
noapte, toate femeile din zonă rămân însărcinate și dau naștere
copiilor în aceeași zi. Inspectorul Adamescu investighează dispariţia muncitorilor când copiii au zece ani și le observă comportamentul ciudat, fiind până la urmă condus de desenele lor
de cretă la satul magic din Deltă, unde dispare. În ziua în care e
anchetată dispatiţia sa, de sub cazemată iese la suprafaţă un
izvor puternic, ce va transforma cartierul într-un lac aflat lângă
mare. După douăzeci de ani, Olube îi povestește șefului lui Adamenscu despre tinerii ce au refuzat să plece din cartier, locuind
acum pe insule, pe flori uriașe de nufăr, într-o comuniune magică, în perfectă comuniune cu lacul și cu marea. Comisarul continuă povestea, dar în filtru real, relatându-i fiului cum s-a
îndiguit lacul pentru a nu inunda și distruge orașul, moment în
care digul cedează, iar inspectorul moare.
Pe alocuri, epicul acesta misterios și capetele firelor
narative nu sunt desfășurate integral, ci sunt lăsate undeva la
jumătate. Astfel, din punctul de vedere al construcţiei epice,
ideea bolii lui Adamescu pare un simplu artificiu ce are scopul
de a deturna înţelegerea faptelor într-o direcţie medicală, realistă. Datorită scriiturii, filonul magic e mult mai puternic și bine
alcătuit, astfel încât această variantă a desfășurării epice devine
redundantă, nefiind susţinută integral. De asemenea, finalul
apocaliptic din punctul de vedere al realităţii nu pare integral
motivat de construcţia epică anterioară, fiind o simplă formă
de răzbunare a universului magic, nedreptăţit în esenţa lui cu
zeci de ani în urmă. Pentru un roman în care realismul magic
este pus faţă în faţă cu oglinda ciobită a unei realităţi sordide
într-o manieră atât de autentică și de originală, părăsirea ambelor direcţii în paginile finale ale romanului pare o pierdere.
În ciuda acestor scăpări, Cazemata lui Tudor Ganea rămâne o proză cu un imaginar și niște personaje deosebit de puternice. Descrierile de natură lirică nu plonjează de la început în
suprarealism, conturând în mod voit în primele pagini o lume
ciudată, în care multe gesturi și multe cuvinte folosite în descriere nu-și găsesc aparent explicaţia. „Trecu șchiopătând prin
șantierul cu blocurile neterminate ca un rând de măsele stricate înfipte în gingia falezei de argilă, în jurul cărora străjuiau
excavatoare.” (pg. 8) Este în aceste imagini vizuale o proiecţie a
faliei ce se va căsca încet în materia epică între sublimul magic
și decrepitudinea reală. Esenţa acestei falii este surprinsă și la
nivel vizual și la nivel olfactiv pe parcursul prozei în construcţii
puternic impregnate liric „mirosul de Mâna-Maicii-Domnului se
amesteca cu cel acru de coji de pepene putrezite în tomberoanele ce dădeau pe dinafară și-n jurul cărora străluceau ochi de
pisici sperioase.” (pg. 45) Autorul mizează în descrierile extrem
de detaliate pe ocupaţia sa de bază, cea de arhitect „eclectismul clădirilor emana un sentiment straniu de oraș părăsit, ce
se citea în fiecare frunză de abac retezată, nasurile lipsă ale îngerilor de ipsos ce susţineau bovindouri dărăpănate sau în pilaștri șubrezi cu tencuiala jupuită până la carnea roșie a
cărămizilor.” (pg. 45) Dacă spaţialitatea romanului trimite voit
înspre proza lui Cărtărescu sau proza unui Ștefan Bănulescu în-
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toarsă pe dos, iar personajele sunt la început avataruri ale inadaptaţilor societăţii, fibra cea mai originală a romanului se va
regăsi însă în vibraţia magmei magico-sexuale din satul ascuns
în Deltă. Acesta pare desprins direct din proza lui Gabriel Garcia
Marquez, construit din aceeași materie magico-sexuală a personajelor din Despre dragoste și alţi demoni. Aici, într-o lume pe
jumătate mirifică, pe jumătate înspăimântătoare, natura e supusă prin magie, iar vibraţia erotică feminină face orice muritor
să-și piardă minţile. „În timp ce [fata] se îndrepta spre foc femeile și-au întins mâinile și-a făcut un căuș din umbră, ca un
cuib, cu care au ridicat-o prin aer. Fata a pășit peste gardurile
pline de bufniţe și apoi a fost lăsată la pământ, cu spatele la foc
și cu faţa spre baltă, acolo unde era ascuns tata. Cu o vâjâială în
cap, tata mi-a povestit ca simţit atunci cum se despletește toată
papura din jurul lui, cum se culcă la pământ și îl lasă fără ascunzătoare. L-a izbit dintr-o dată frigul.” (pg. 135) Magia ia forma
răzbunării erotice, o răzbunare împotriva celui care, printr-un
cântec magic, a furat toţi bărbaţii din sat, atrăgându-i în bordelul său plutitor. Răzbunarea femeilor se întinde peste generaţii
și până la urmă face ca magicul să erupă în real, distrugând
orice urmă a descendenţilor celor care le-au nedreptăţit. Cu
toate acestea, imaginile pe care prozatorul le conturează în descrierea universului magic sunt diafane și de o neașteptată delicateţe. „Pasta strălucitoare înmugurise și nuferii de pe asfalt, a
căror aglomerare din ce în ce mai densă în jurul cazematei
dădea impresia unor celule îngrămădite într-o zonă de unde a
luat în cele din urmă naștere marele neg, celula-mamă, cazemata ale cărei fante de tragere păreau acum imense și orbitoare reflectoare, adevărate faruri în noaptea întunecată. Copiii,
legaţi și alimentaţi din reţeaua magică, își topiseră corporalitatea în ghemuri de lumină pură, ca niște fructe crescute între cârceii care împânziseră în arcuirile lor străduţele din jurul
buncărului și care străluceau asemenea unor flăcări de sudură
prinse în contururile micilor corpuri omenești.” (pg. 167) Descrierea citată construiește suprarealist universul magic, într-un
stil parţial tributar lui Mircea Cărtărescu, parţial prozatorilor
sud-americani, dar care se remarcă prin originalitate și o dominantă cromatică a luminii.
În ansamblul său, Cazemata lui Tudor Ganea este un
roman capabil să exploreze dimensiuni literare dificil de construit, și anume realismul magic, fantasticul sau povestirea detectivistică. Mai mult, autorul reușește acest lucru într-o
manieră stilistic luminoasă, deosebindu-se astfel de majoritatea explorărilor acestor direcţii din literatura română și apropiindu-se mai mult de stilul sud-american. Dincolo de filonul
magic, personajele create de el se revendică într-o manieră contradictorie de la galeria de personaje specifice prozei românești
contemporane, în sensul că ei se integrează la aceeași categorie a marginalilor, însă sunt niște marginali ce într-un alt univers, cel magic, devin personaje centrale, căi de acces ale
supranaturalului în realitate. Construcţia epică a romanului,
complexă, ar fi putut beneficia de o mai mare insistenţă asupra
punctelor de forţă ale prozatorului, renunţând la încercarea de
a se ancora în realitate. Cazemata este deci un roman bine construit, profund originalul în realizarea imaginarului, ce beneficiază de un amestec surprinzător al sublimului cu vulgarul,
amestec din care ia naștere magicul.
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Radu Vancu

Un document al Răului

Critică literară

Excelenta novellă publicată recent de Dan Ciupureanu,

Omar și diavolii, adică debutul lui în proză după două volume de

versuri bine primite de critica literară (dar cu discreţia vătuită

Răului: ea e, în același timp, și un impecabil document al nebuniei. Sociopatia adolescentului e asociată cu o formă de psihopatie (demenţă schizofrenică, cel mai probabil, după cum tot

care înconjoară genul nostru ultradiscret al poeziei), e în fond

probabil e și faptul că e dobândită ereditar de la mamă – și ea o

adolescenţa violentă, precum Răul lui Jan Guillou sau Orașul și

parte, complică și mai mult trama malignă a romanului, pe de

consangvină cu acea familie de romane care documentează

câinii al lui Mario Vargas Llosa (sau, dacă mai coborâm puţin în

figură foarte puternic construită în carte) – ceea ce, pe de o
alta îl face și mai atracţios pentru cititorul dintotdeauna intere-

timp, cu Rătăcirile elevului Törless a lui Robert Musil – minus com-

sat de astfel de documente ale detracării și delabrării.

seamnă, la urma urmei, că Omar și diavolii ilustrează unul dintre

netis a lui Octavian Soviany, după Mamé-ul lui Nicolae Avram,

adolescenţa, cu toate micile și fundamentalele ei cataclisme ale

romane recente care vin să documenteze și să ilustreze en

Răul, iar cititorul empatizează cât se poate de lesne cu o astfel

română s-ar fi căzut s-o exploreze mai demult – însă absenţa

plicaţiile homoerotice ale poveștii austriacului). Ceea ce în-

cele mai atracţioase subgenuri ale literaturii Răului – întrucât
devenirii de sine, a avut dintotdeauna graniţă privilegiată cu
de literatură (care funcţionează ca un reminder tulburător pri-

vitor la caracterul natural al acelei vecinătăţi adolescentine,
june, precoce cu Răul).

După Mortido al lui O. Nimigean, după Viaţa lui Kostas Ve-

Omar și diavolii al lui Dan Ciupureanu e unul dintre cele câteva

beauté această literatură a Răului. E o temă pe care literatura

unei tradiţii în direcţia aceasta nu e câtuși de puţin imputabilă
unei pudibonderii structurale a literaturii române sau unei lipse

de apetenţă și de curiozitate intelectuală. În fond, Craii de Cur-

Dincolo de povestea în sine (documentând Răul compri-

tea Veche sunt un document major al unei explorări în aceste

mâniei anilor 90), e impresionantă funcţionalitatea acestei fraze

Frumosul și Răul; și e de presupus că ar fi putut fi chef de fil al

mat în viaţa unui adolescent dintr-un oraș de provincie al Ro-

alerte, detropizate, telegrafiate a lui Ciupureanu-junior: cele

aproximativ o sută și ceva de pagini ale cărţii au suficientă gravitaţie pentru a contrage în ele vreo cincisprezece ani de viaţă

(naratorul cărţii, Ian, a.k.a. Bibanul, are zece ani la începutul că-

rţii – și aproximativ douăzeci și cinci la final), precum și un epic
purtat prin trei ţări (România, Spania, Franţa), plus o pletoră de

zone infra-etice ale existenţei, hibridând memorabil și exemplar

acestei teme în anii postbelici, dacă literatura noastră ar fi avut

beneficiul unor timpuri istorice normalizate. Însă, sub comunism, era inconcevabilă tematizarea Răului; într-o literatură

înţeleasă ca propagandă, răul nici măcar nu avea drept de exis-

tenţă; încât filiaţia acestei teme a fost brutal întreruptă și, cu

infime excepţii (Groapa lui Eugen Barbu, de pildă), nu a mai fost

personaje (de la colegi de casă și prieteni de cartier până la varii

atinsă vreme de o jumătate de veac.

toare, dar mai ales întotdeauna pe deplin individuate. Ceea ce

putul paragrafului anterior, și în particular Omar și diavolii al lui

nior și-a găsit fraza optimă pentru intenţiile lui epice, capabilă

mare supratemă întreruptă brutal de răutatea istoriei: anume

Calitate esenţială pentru un prozator, în absenţa căreia nu

a sabotat Răul ca temă artistică – și merită meditat mai consis-

figuri feminine, cu părinţii și mamele aferente), vii, convingăînseamnă că, de la prima lui proză mai amplă, Ciupureanu-ju-

să absoarbă fără rest în interstiţiile ei lumea pe care o descrie.

poate să-și construiască lumea.

Ceea ce deosebește novella lui Ciupureanu de romanele

adolescenţei violente (adică ale Răului timpuriu) este că, în fapt,

ea documentează nu doar una, ci două faţete fundamentale ale
60

Încât e limpede acum că romanele enumerate la înce-

Ciupureanu-junior ca punct terminus, recuperează împreună o

supratema literaturii Răului. (E cinic cumva că răutatea istoriei
tent în această direcţie.) Și o fac cu un brio și cu o strălucire care,

pe de o parte, arată cât de vitală ar fi putut fi deja tradiţia lite-

rară a acestei suprateme, iar pe de alta plasează foarte sus șta-

cheta pentru viitori ei documentariști.
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Andrei C. Șerban
Mile End. My land?

Critică literară
Structural, este dificil să încadrezi volumul de debut

frontierelor și, deci, a oricăror raportări mai mult sau mai puţin

stabilă. Plasat între jurnal de călătorie (a se înţelege emigrare) și

este, în acest sens, o iluzie, o sintagmă cu valenţe ușor nostal-

mici ale indivizilor și fragmentarismul cu tente reflexive ale unui

lingvistic care, deși suprapune într-o omogenitate terifiantă spe-

semnat de Ciprian Popescu, Mile End, într-o formulă generică
adnotaţie poetică, între epicul scenelor care definesc gesturile

fanteziste la spaţiul occidental. Metisajul cultural și lingvistic

gice care piere în faţa unei false comuniuni similare unui sfinx

text cu caracter diaristic, Mile End este, cu siguranţă, un produs

cificităţile culturale până în acel punct în care acestea dispar,

creând impresia unor) experienţe concrete care stau la baza ple-

„...Copiii mei nu apreciază cinema-ul european/ Nu le-a plăcut,

aparte în peisajul literar actual. Însumând (sau, cel puţin,
cării autorului din ţară și, totodată, a stabilirii sale în Canada,

nu elimină și stereotipiile socio-culturale cu tentă peiorativă:
s-au plictisit./ Eu, nu știu de ce, încă mă simt european și încerc/

lumea văzută de Ciprian Popescu în cele 77 de zile cuprinse în

Să-i fac și pe ei măcar puţin europeni./ S-au plictisit și de mine,

conversaţionale ori de intersecţii pasagere ce delimitează vale-

besc așa cum sunt./ Veţi întreba – ce înseamnă să fii european?/

volumul său este un conglomerat de coduri, de locaţii, de clișee

nţele unui vis occidental într-o epocă a dezvrăjirii popoarelor, a

sfidării particularităţilor culturale. Indivizii nu mai sunt identi-

tăţi, ci componente ale unor statistici ori ale unor parti-pris-uri

cel care pretinde că-i educă/ european./ Dar îmi spun că mă iu-

Nu știu. Poate e doar o zi în care n-am alt răspuns./ Ce nu vreau

să înţeleg eu e că, în curând, ei mă vor/ Respinge ca pe un corp
străin, european. Un exit./ Așa cum și eu mi-am respins părinţii,

culturale („Ai obosit să faci glumele cu vampirii și Transilvania,

ţara, Europa.”.

delirul sintactic iniţiat de poet aplicat unui fond lexical cu un

și din nebunia liricii de drum a beatnicilor, una dintre cele mai

unui scoop tratat cu cinism: „forţele de ordine din Mile End sunt

versal, mai mult sau mai puţin existent, mai mult sau mai puţin

prenumele nu e rusesc, e... în fine, e de unde e.”), tot așa cum

fals caracter universal conferă experienţei nemijlocite structura

în grevă/ poliţiștii își trag dimineaţa pantalonii de camuflaj roz/

ele își strâng coama-ntr-un coc pun arma la chimir/ el își mân-

Deși poezia lui Ciprian Popescu are ceva din vitalismul

frapante trăsături care domină această criză a unui limbaj uni-

posibil, stă în vizionarismul vid al acestor peregrinări. Tensiunea insinuantă a acestui jurnal-poem rezultă, astfel, din inca-

gâie chelia ca pe-un cock pun arma la chimir/ cum odinioară co-

pacitatea poetului de a transgresa concretul plat. Este o poezie

cafeaua la Tim Hortons/ demarează Fordurile cu cauciucurile

umple geografia exterioară și interioară a călătorului/ imigran-

Darrell a murit secerat de-un scelerat/ pe bancheta din spate

ce împiedică o explorare evazionistă într-un univers adiacent

sașii aruncau cutea-n teacă/ mănâncă o pampușka beau
arse/ ascultă plictisite Pantera la radio remember/ Dimebag

cușca pentru infractori e goală/ statistic e cel mai safe city de pe

scrisă pe orizontală, la nivelul intern al acţiunilor mărunte care

tului/ emigrantului cu scenariile adesea sordide ale banalului

trăirilor resimţite. Astfel, Mile End vorbește, nu în ultimul rând,

continent/ nu sunt omucideri în cartier doar petty crimes/ un

și despre o criză a literaturii căreia nu i-a mai rămas, poate,

zare haotică a limbajului, volumul Mile End poartă atmosfera

umplu golurile unei zile ordinare ori pauzele de respiraţie ale

copil s-a născut cu-o armă albă în mână”. În aparenta globali-

grea a romanelor lui J.G. Ballard în care promisiunea unui won-

derland globalizant ascunde rugina unor identităţi disparate ce

sunt ușor copleșite de flagelul capitalist, într-un stil ce imită ad-

notaţia poetică pe care autorul o aureolează cu impactul unei

construcţii preluate din tehnicile jurnalismului. În același mod,

poetul redă mixajul lingvistic ce antrenează inedita sintaxă a tu-

decât să se sfârșească la cinetica simplistă a scenariilor ce
unei întregi călătorii, de la ritualurile cozilor de consumatori ce
așteaptă să își ia cafeaua de la tejghea și până la momentele de

respiro în care îţi accesezi fără un scop anume pagina de face-

book sau la discuţiile gratuite cu necunoscuţii din același com-

partiment de tren. Pentru Ciprian Popescu, în schimb, poezia

începe acolo unde drumul se termină, după ce a dat peste cap

turor și, în același timp, a niciunuia dintre locuitorii acestei lumi

borna kilometrică a spiritului său (e/i)migrant, într-un volum pu-

lișul senzorial ori emoţional al universului poetic. Același (won-

tăţii sintactice, cu volumele cele mai apreciate ale ultimilor ani.

guvernat de structurile distorsionate similare romglezei ce asi-

Ciprian Popescu, Mile End, Casa de Editură Max Blecher, 2016

fără frontiere ca pe un mecanism textual independent de înve-

der)land capitalist este, în ochii lui Ciprian Popescu, un pământ
milează deconstrucţia identitară asemenea unei desfiinţări a

1 / 2017

ternic și original care poate lejer concura, pe terenul versatili-

61

Euphorion

Daniel Coman

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Când vrei să fii glumeţ...

Critică literară
Discursurile despre utilitatea poeziei sunt naive și superflue prin simplul fapt că această formă de expresie va apărea mereu, ca o contragreutate, cu scopul de a echilibra
anumite situaţii, indiferent că sunt ele intime sau sociale. Houellebecq s-a referit la roman ca la un text care nu are posibilitatea de a transfigura din cauza complicaţiilor de construcţie (în
sensul de personaje, tramă etc.) pe care le conţine și consideră
că doar textele ideologice pure, simple și care își exprimă clar și
punctual mesajul pot schimba lumea. Așadar, romanul e perifrastic; în schimb, nici poezia nu poate îndeplini sarcina, pentru
că și ea se folosește în mod extraordinar de ambiguitate și sugestie. De aici inferează ideea că ea nu apare pentru a schimba
lumea, ci pentru a vindeca simptome, pentru a ameliora.
Faptul acesta se poate verifica în textele lui Andrei Mocuţa: literatura apare, pentru el, ca un mijloc tehnic de repoziţionare geografică, de restabilire a devianţelor existenţei, dar și
un instrument autoscopic. În acest caz, individul e văzut ca o
sumă a eșecurilor, eșecuri ce nu sunt considerate reziduale, ci
parte unitară a fiinţei; ele sunt reconsiderate ca elemente catalizatoare prin filtrul retrospectiv al instanţei poetice. Mocuţa se
confesează: Nu e vorba despre / un singur poem inspirat, / ci despre toate celelalte / poeme nereușite / și de restul eșecurilor / care
te-au făcut cine ești acum / și vei fi de acum înainte (p. 27). Efortul
existenţial al poetului constă, așadar, în ceea ce e în spatele cortinei, în spatele poemului inspirat, adică acesta scoate în evidenţă munca repetitivă pentru a construi un text, văzută ca act
ontologic. Prin scris el trăiește, dar nu în sensul că viaţa e continuarea ficţiunii sau invers, ci autorul sugerează existenţa în
paralel a celor două, uneori – și pentru scurt timp – intercalându-se. Se ajută de poezie, cum te ajuţi de o pârghie. În continuare, aceasta se verifică prin textul Singurul cititor, în care se
interoghează utilitatea poeziei: După / ce scrii ultimul / vers, /
oare el, poemul, / ce așteptări / are / de la tine? // E suficient de fericit / că pur și simplu / există / sau vrea / să mai fie împărtășit / cu
altcineva, / așa cum / o femeie are nevoie / de un martor / care săi admire / frumuseţea? (p. 29). Se pare că frumuseţea, la fel ca
poezia, are nevoie, ca să existe, de cineva care să intre în relaţie
cu ea și care s-o legitimeze. La fel cum beauty is in the eye of the
beholder, așa și poezia e doar un instrument în mâna autorului,
însă gesturile autorului sunt prea largi. Poemul Dragă Francisc
Vinganu vorbește despre diferite tipuri de discurs, printre care
poezia e cel care nu se perimează, ci devine un panaceu al derapajelor existenţiale, instrument care este folosit cu luciditate,
însă aceasta este supraexploatată pe durata întregului volum,
iar efectul acestui gest va fi exact redundanţa și ridicolul în care
va cădea autorul, încercând să creeze niște poeme inteligente.
Toată această hiperluciditate știrbește din emoţia cu care ar tre62

bui să fie imprimată poezia, ce rezultă de aici e doar un individ
cu conștiinţă de sine care-și asumă o ipostaza kafkiană a celui
vinovat de ceva ce nu cunoaște și căruia i-au fost înscenate
toate (p. 40). Pe lângă faptul că nu aduce nimic original, poemul
e vag și mizează – ca cel puţin jumătate din carte – pe poanta de
sfârșit. Tot pe principiul poantei sunt construite și poeme Corrida de toros, Mirador de Colom. În primul, se pleacă de la un eveniment biografic în care cineva mărturisește că nu a trecut prin
experienţa vreunui cutremur și i se răspunde că e-ntocmai / precum corrida de toros, / îi zic, / dar / sub pământ. În al doilea, un
soi de glumă cu un haz propriu autorului alătură Lumea Nouă
descoperită de Columb cu burgerii răciţi: se reiterează – sigur,
prin paralelism – ideea unei vinovăţii necunoscute. Dar să trecem...
Problema cu poemele acestea nu e neapărat de conţinut, căci se va găsi cineva care să guste tipul ăsta straniu și fad
de umor, ci una de tehnică. Poemele sunt redundante, se folosesc de imagini pop amestecate cu anumite poante, care se găsesc mereu la sfârșitul poemului. Autorul vrea să arate că el se
joacă, vrea să sugereze că e ironic și autoironic, dar vrea să arate
și că e inteligent și că, în subtextul poemelor, circulă de fapt un
aer grav, unul care ar descrie, până la un punct, existenţa întrun mod esenţializat. Multe poeme merg pe progresie, descriind
un eveniment cotidian și încheind cu tâlc; altele funcţionează
într-o structură fixă: propun o situaţie ipotetică și una factuală,
care intră în relaţie de interdependenţă, relaţie care este mereu
semnalizată de conjuncţii coordonatoare adversative. Pe lângă
acestea, mai există și structuri sintactice fixe, care copiază logica definiţiei. În acest caz, autorul nu mai cade nici măcar în ridicol, căci cititorul se resemnează automat când află că iubirea
/ e un culegător / columbian / de boabe / de cafea, / pe care / le
prăjește / și macină / cu grijă, / iar dimineaţa / te trezește / pe furiș
/ cu o aromă / atât / de îmbietoare, / că nu poţi / rezista / să-i sorbi
/ gustul / amar (p. 49). Însă autorul nu se folosește de inteligenţa
sa, limitându-se să descrie galeș sentimentele umane, ci reușește să devină libidinos de-a dreptul în poemele Femei între două
vârste și Bumerang, tocmai reușind să depășească limita intenţionalităţii în mod inconștient.
Volumul lui Andrei Mocuţa ratează din start prin faptul
că se poate anticipa structura lui, cititorul știind încotro va
ajunge la finalul cărţii, însă acesta va fi cu totul confuz, căci de
la jumătate încolo poemele nu mai urmează proiectului și divaghează pe cont propriu.
*Andrei Mocuţa, Voi folosi întunericul drept călăuză,

ed. Cartea Românească, 2016
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Sonetele lui William Shakespeare

Avatarele lui Orfeu
Shakespeare este poet orfic prin platonismul viziunii
sale asupra iubirii. Sonetele sale alcătuiesc un canţonier petrarchist izvorît din sentimentele trăite de poet vreme de 3-4 ani
în prietenia sa cu un tînăr blond şi în dragostea faţă de o
doamnă brună (the dark Lady), persoane a căror identitate şi azi
incertă nu are relevanţă în studiul de faţă. La poeţii petrarchişti,
iubirea curtenească a trubadurilor medievali a devenit, sub influenţa platonismului lui Marsilio Ficino comentat de Jean Festugière, o adevărată „religie platoniciană a iubirii”(1. Mai mult
decît în Canţonierul lui Petrarca, emoţiile şi sentimentele se
convertesc în sonetele shakespeariene în reflecţie, iar celebrarea iubirii în meditaţie. Experienţa erotică personală este filtrată
prin filosofia lui Platon din dialogul Banchetul, văzînd în iubire
năzuinţa omului spre adevăr, bine şi frumos, spre fericire şi nemurire. Iubirea curtenească a trubadurilor medievali a devenit
la Sonetul IV, structurat din interogaţii către tînărul său prieten, se încheie cu răspunsul înţeleptei Diotima din dialogul platonic, care susţine că „firea muritoare se străduieşte pe cît cu
putinţă să existe de-a pururea, adică să devie nemuritoare. Şi
singurul mijloc ce-i stă la-ndemînă pentru aceasta este procreaţia”(2, transpus astfel în versuri:
„Cînd mori şi stearpa-ţi frumuseţe moare;
Dar dîndu-i rod, o laşi nemuritoare”.
(Traducere de Neculai Chirica şi Dan Grigorescu)
În ochii poetului, prietenul întrece personajele mitice, arhetipale ale frumuseţii, Adonis şi Elena din Troia:
„Adonis cel ursit ca să răsfeţe
Abia imită mîndrul tău tipar;
Elena, chiar greceasca frumuseţe
În faţa ta o poartă în zadar”,
Sonetul LIII)
(S
declarîndu-se robul său, ceea ce ar putea transforma dragostea
în idolatrie pe care Shakespeare o dezminte însă în Sonetul CV:
„Iubirea-mi n-o numiţi idolatrie
Iar pe cel drag să nu-l priviţi ca zeu,
Dacă în cînt şi-n lauda mea vie
Făptura să o preamăresc mereu.
Iubind şi azi şi mîini la fel de dornic,
Statornic într-un vis desăvîrşit
Şi versul meu va răsuna statornic
Lăsînd uitării ce ne-a despărţit”.
Shakespeare îl invocă însă pe tînărul său prieten în So netul
XXXVIII ca Muza lui inspiratoare nu numai a dragostei, ci şi artei
prin care povestea iubirii lor este imortalizată:
„ Fii Muza-a zecea, înzecit mai vie

1 / 2017

Cît cele nouă, pururi invocate,
Şi fă-l pe cel te-ar sluji să scrie
Un vers menit prin veacuri a străbate.
Biet bard, de plac acestor vremi meschine,
A mea e truda, slava ţi-aparţine”.
(Traducere de Teodor Boşca)
Iubirea dăinuieşte peste timp şi moarte pentru că este,
în viziunea orfică a lui Shakespeare marcată de gîndirea Academiei Platonice italiene din Renaştere, principiul existenţei, despre care Marsilio Ficino afirmă cu cuvintele lui Orfeu că „este
cea mai veche în timp; afară de aceasta, iubirea este prin ea
însăşi desăvîrşită, ca şi cum Orfeu ar fi vrut să spună că sie
însăşi îşi dă desăvîrşirea”(3. Dar desăvîrşirea nu constă în iubirea de sine, respinsă de poet ca păcat în Sonetul LXII:
„Îmi pare că nu-i faţă mai frumoasă
Decît a mea, nici om mai drept sub soare,
Mă laud singur, de ceilalţi nu-mi pasă,
Zicînd că n-am pe lume-asemănare.
Dar cînd oglinda îmi arată-o faţă
Atît de vremuită, nu-mi mai vine
Să mă-ndrăgesc şi-altminterea mă-nvaţă
Că nu e drept să mă iubesc pe mine”,
ci în căutarea Celuilat ca jumătate a androginului mitic.
Tot platonică este, de asemenea, viziunea iubirii ca
nostalgie a androginului originar, atemporal, descris în Banchetul: „Eros este cel ce împreunează frînturile vechii naturi; el
îşi dă osteneala să facă din două fiinţe una; el încearcă să vindece nefericirea firii umane”(4, pe care Shakespeare îl invocă în
Sonetul XXXVI:
„Noi doi - ascultă! – să rămînem doi,
Deşi-n iubirea nostră sîntem una”.
Dar Shakespeare este un Orfeu al Renaşterii tîrzii, cînd
speranţa salvării prin iubire trece prin episodul mitic în care pactul încheiat cu zeul Hades pentru reînvierea Euridicei eşuează
datorită îndoielii poetului care întoarce capul s-o vadă, îndoială
ce însoţeşte dorinţa de cunoaştere a omului modern. Renaşterea tîrzie înseamnă, aşadar, pierderea definitivă a Euridicei ca
simbol al nemuririi prin dragoste, reverberînd ca un ecou în
oglinzile barocului, odată cu care omul este izgonit din centrul
existenţei într-o infinită şi neliniştită căutare de sine ce reprezintă Timpul. Niciun alt poet renascentist n-a trăit atăt de intens
ca Shakespeare sentimentul trecerii timpului, înfăţişîndu-l pe
Orfeu în cel mai dramatic moment al vieţii sale, în care Euridice
moare a doua oară din propria lui vină. Timpul shakespearian
este alcătuit din aceeaşi substanţă fluidă ca umbra Euridicei risipindu-se în negurile Infernului.
Genial dramaturg, Shakespeare şi-a deghizat gîndurile
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şi sentimentele faţă de tabloul epocii sale frămîntate în spatele
personajelor din piesele de teatru, din care Hamlet reprezintă,
în modul cel mai profund, complexitatea caracterului său uman.
Monologul hamletian care începe cu versul „A fi sau a nu fi: iată
întrebarea”, pare a fi inspirat dintr-o sursă lirică comună cu sonetele scrise de Shakespeare asupra condiţiei umane. Melancolia prinţului Danemarcei străbate sonetele shakespeariene,
disimulîndu-se într-un lirism teatral, precum în aceste versuri
din Sonetul XV:
„Cînd mă gîndesc că tot ce este n-are
Decît o clipă-n plin desăvîrşire,
Că veşnic scena lumii e-n schimbare
Sub tăinuita stelelor rotire”.
Deşi pentru Shakespeare „iubirea nu este măscăriciul
timpului” ci domnul său, el trăieşte permanent spaima că „timpul va lua cu el iubirea”. Constatînd însă că „ce ţi-a dat timpul,
timpul va lua”, poetul ajunge la concluzia înţeleaptă că – afirmă
în comentariile sale J.B. Leishman – „iubirea cere ea însăşi lucrarea timpului, are nevoie de el, tocmai pentru a-şi realiza potenţialităţile, pentru a deveni, după cum ar fi spus Aristotel,
ceea ce era menit să fie”(5. Poetul identifică această lucrare a
timpului cu natura care, în interpretarea Zoei Dumitrescu
Buşulenga din eseul Universul sonetelor lui Shakespeare, înseamnă „înnoitorul neobosit de forme, rezervorul infinit din
care toate lucrurile îşi trag obîrşia şi care singură poate depăşi
prin creativitate efectul distrugător al timpului”(6.
Dar timpul nu înseamnă numai nestornicia lucrurilor,
ci şi a oamenilor în sentimente. Ca şi prietenul blond, doamna
brună este pentru Shakespeare neîntrecută în frumuseţe şi farmec, după cum reiese din portretul fizic realizat în Sonetul CXXX
din detalii care, deşi nu sunt idealizate ci realiste, o deosebesc
de toate femeile:
„Nu-s ochii Doamnei mele rupţi din soare
Nici roşul de pe buze nu-i mărgean;
Omătu-i alb, dar sînu-i oacheş pare,
Iar negrul păr sîrmos ca de ţigan.
Ştiu roşii, albe – roze de Damasc,
Dar faţa ei nu are-aşa aşa vopsele;
Dintr-un parfum mai dulci zefiri se nasc
Decît din tot parfumul Doamnei mele.
Îmi place s-o ascult cînd îmi vorbeşte
Dar de un cîntec mult mai mult mă-ncînt;
Nu ştiu cum calcă zîna îngereşte,
Dar Doamna mea păşeşte pe pămînt.
Şi totuşi jur că n-are asemănare
Cu cele ce se cred rupte din soare”.
Doamna brună i-a fost însă infidelă lui Shakespeare, a cărui iubire devine sursă de suferinţă şi chin, mai ales
cînd află legătura acesteia cu prietenul său blond. Sonetul CXLIV
mărturiseşte reacţia poetului dublu înşelat în dragoste:
„Două iubiri îmi sunt alin şi chin,
Ca două duhuri în adîncu-mi sună.
Un înger bun – bărbat cu păr galbin
Şi-un înger păcătos – femeia brună”.
64

Viziunii comice asupra „zadarnicelor chinuri ale dragostei” din
piesa cu acest titlu i se substituie, în viaţa personală a poetului
reprezentată în sonete, o dramă sufletească asemănătoare chinurilor Infernului. Infernul dantesc prerenascentist este transferat din exterior în interior de omul Renaşterii tîrzii.
Shakespeare deplînge nu numai trista lui soartă, ci şi căderea
tînărului prieten în ispita demonicei doamne brune:
„Vrînd să mă ţină-n iad, femeia rea
Îmi duce bunul înger în ispită,
Din sfînt să-l facă diavol, ca să-i ia
Candoarea cu mîndria ei cumplită”.
Dacă iubirea faţă de tînărul blond îi pare lui Shakespeare de inspiraţie divină, ca o speranţă de salvare şi nemurire
a sufletului, în sonetele adresatei doamnei brune dragostea devine o boală de origine demonică, fără vindecare, ducîndu-şi victimele la damnare şi moarte:
„Ca-n friguri dragostea mă arde încă
Vrînd tot ce-i face boala şi mai grea;
........................................................
N-am leac nici eu , nici mintea mea nu are ,
Mă pierd într-un necontenit delir,
În gînd şi-n vorbe-s prins de aiurare
Şi lucruri fără noimă le înşir,
Căci albă te-am visat, cu chip feeric,
Dar tu eşti iad şi-al nopţii întuneric”.
Sonetul CXLVII)
(S
Această viziune duală şi antitetică a iubirii impregnată de gnosticismul antic reactualizat în perioada barocului este interpretată de unii exegeţi ca expresie a misoginismului şi
homosexualismului lui Shakespeare, chiar dacă ultimele versuri
ale Sonetului XX îi contrazic, dezvăluind caracterul spiritual/
platonic al iubirii faţă de figura feminină a tînărului prieten:
„Ursit să fii femeie la-nceput,
Natura te-a-ndrăgit şi din iubire
Te-a rostuit bărbat şi am pierdut
Prin ce ţi-a dat, deplina fericire.
Sortit s-aduci femeii bucurie
Dă-ţi trupul ei, dar dragostea ta, mie”.
Singura cale de-a cunoaşte, în spiritul platonismului
Renaşterii, adevărul, binele şi frumosul a rămas pentru Shakespeare poezia. Poetul crede cu tărie, actualizînd în Sonetul LV
motivul horaţian exegi monumentum ca ultim gînd al lui Orfeu
adresat Euridicei moarte cu aceeaşi speranţă a reînvierii, că arta
va transcende timpul şi moartea, imortalizînd povestea omului
trecător în eternitate:
„Nici marmori, nici morminte princiare
Nu vor trăi cît versul meu puternic;
În miezul lui vei străluci mai tare
Decît în piatră sub un timp nemernic.
Războiul crunt va sfărîma statui
Sau ziduri tari, dar Marte n-o să poată
Cu spada-i grea sau cu văpaia lui
Să-ţi şteargă amintirea, niciodată.
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Vei birui şi moarte şi uitare,
Te va-nălţa în slăvi nepieritoare
Spre dincolo de ziua de apoi.
Dar pînă cînd o să reînvii din moarte
Şi versul meu şi ochii-or să te poarte”,
în care se poate recunoaşte şi viziunea filosofului contemporan
cu poetul, Francis Bacon, despre mitul antic al lui Orfeu actualizat ca erou civilizator în mitul modern al lui Faust, care descoperă „un motiv mai serios şi un sentiment mai adînc al
inevitabilei necesităţi de a muri ce îi împinge pe oameni să năzuiască cu atîta ardoare spre un alt fel de veşnicie, eternizîndu-şi
numele prin acţiuni, prin înfăptuiri sau prin servicii, care lasă o
îndelungată amintire”(7. Shakespeare anunţă astfel nu numai
religia iubirii ci şi religia poeziei, care se vor contopi în romantism.
Cît de autobiografice şi cît de ficţionale sunt Sonetele lui Shakespeare?, s-au întrebat şi se întreabă biografii săi.
Nu ştiu de care parte să înclin, deoarece pentru mine fiecare
nouă lectură a acestora mi-a dat impresia de sinceritate bazată
pe simplitatea expresiei ce dovedeşte că între viaţa şi arta lui
este o legătură profundă. În cartea sa Shakespeare pentu eternita te, Stanley Wells alătură părerile formulate de doi mari
poeţi: « Wordsworth scria: „Cu aceste sonete, Shakespeare şi-a
deschis inima”. Dacă acest lucru este adevărat, „el este cu atît
mai puţin Shakespeare”, răspunde Browning» ”(8, pe cît de con-

tradictorii, tot pe atit de valabile amîndouă. Cred însă că
răspund mai bine acestei întrebări cuvintele lui Emerson: „Shakespeare este singurul biograf al lui Shakespeare, dar pînă şi
dînsul nu poate spune nimic decît acelui Shakespeare ce se află
în noi, cu alte cuvinte, momentelor celor mai receptive şi
înţelegătoare”(9.
Note:
Folosesc pentru traducerile sonetelor ediţia William Shakespeare, Sonete şi poeme, Bucureşti, Ed. Minerva, 1974, făcute
de Neculai Chirica şi Dan Grigorescu care, chiar dacă nu respectă tiparul shakespearian al sonetului ci le adaptează celui
italian, standard, îmi par mai bine realizate în limba română.
Alte traduceri întrebuinţate sunt preluate din ediţia de Opere,
vol. 9, Bucureşti, Ed. Univers, 1995.
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Experimente stilistice și tehnici narative în romanul argentinian

Carte străină
„Ceea ce veţi citi nu sunt nici isprăvi, nici hazlii, iar protagonistul nu este nepotul lui Juan Moreira. Veţi remarca şi unele
anacronisme şi dracu’ ştie ce-a rezultat din toate astea. Copistul
se spală pe mâini şi îşi declină orice responsabilitate, mărginindu-se să-şi dovedească excelenta caligrafie.” Aceasta este
nota de subsol semnată „R. J. Payró”, care apare chiar pe a doua
pagină a romanului lui Roberto J. Payró, intitulat... Hazliile isprăvi
ale nepotului lui Juan Moreira.
Ce să înţeleagă de aici cititorul inocent? Că se află în faţa
unei farse literare de proporţii? Că autorul (Roberto Payró) îşi
subminează el însuşi demersul literar, sau că dimpotrivă, îşi invită lectorul să intre într-un elaborat joc – care, însă, având în vedere că romanul de faţă, datând din 1910, ia forma naraţiunii
picareşti şi pare a se înscrie măcar din punct de vedere tematic
în cadrul general al realismului e cu atât mai complicat? Sunt
întrebări îndreptăţite, la care cititorul va ajunge să(-şi) răspundă
doar la sfârşitul lecturii unui text pe nedrept adesea trecut cu
vederea atunci când se discută despre literatura argentiniană a
începutului de secol XX.
În orice caz, una dintre problemele cu care se confruntă
exegeza în cazul lui Roberto J. Payró şi al creaţiei sale este aceea
a încadrării autorului în tendinţele artistice ale momentului.
Afirmat încă din primii ani ai tinereţii în calitate de ziarist dedicat şi corespondent de război, Payró (1867 – 1928) este şi un prozator de valoare, dar şi înzestrat dramaturg, în ciuda faptului că
nu a ajuns niciodată la o faimă cel puţin parţial comparabilă cu
cea a contemporanilor săi Ricardo Güiraldes sau Leopoldo Lugones. În primul deceniu al veacului trecut, în spaţiul cultural
argentinian se manifestau – iar relaţia lor nu a fost deloc lipsită
de contradicţii – pe de o parte modernismul, iar pe de alta, realismul cu note naturaliste, acesta din urmă preferând aşa-numita „literatura gauchesca”, foarte populară, la un moment dat,
în această ţară. De altfel, însuşi pretextul de la care porneşte romanul de faţă se situează sub acest semn: Juan Moreira este un
personaj literar de succes în Argentina, creat de scriitorul
Eduardo Gutiérrez, în anul 1880; Moreira este un gaucho care
ajunge asasin şi tâlhar temut de toată lumea.
Ţinând seama de aceste date caracteristice, Roberto Payró
îşi asumă tradiţia literară şi, deşi personajul central al romanului său este Mauricio Gómez Herrera, autorul îl defineşte drept
„nepotul lui Juan Moreira”. Desigur, nu în sens biologic, ci caracterologic. Cu precizarea extrem de importantă că Mauricio
este un soi de gaucho citadin, primul de acest fel din literatura
argentiniană. Căci Payró combină elementele prozei picareşti
europene cu cele venite pe filiera literaturii argentiniene cu gau66

chos, pentru a defini un tip social destul de frecvent în înalta societate a perioadei pe care o are în vedere, începutul veacului
trecut. Şi, la fel ca oricare pícaro hispan, urmând, deci, modelul
lui Lazarillo de Tormes sau al lui Guzmán de Alfarache, din romanul lui Mateo Alemán (personaje de secol XVI!) Gómez Herrera vrea să ducă o viaţă mai bună. Iar în acest scop face orice,
calcă în picioare totul şi nu ţine cont de nimic, cu excepţia propriului interes, astfel încât, ştiind exact când să adauge particula nobiliară „don” înaintea numelui său, ajunge, dintr-un umil
funcţionar la primăria satului natal, om politic însemnat şi, finalmente, ambasador al Argentinei într-o importantă ţară europeană.
Textul este împărţit în trei secţiuni, vizând, pe rând, copilăria modestă a lui Mauricio, urmată de adolescenţa şi de primii
ani ai tinereţii sale, plini de elanuri, de ambiţii nemăsurate şi
marcaţi de acţiuni complet lipsite de moralitate, pentru ca apoi
să fie descrise legătura sa cu Teresa, naşterea fiului său şi dorinţa nestăvilită a lui Gómez Herrera de a urca pe scara socială.
Prin urmare, mimând false sentimente religioase, o va cuceri pe
Maria, ulterior, prin intermediul unor şi mai abile manevre, pe
Eulalia iar, la scurtă vreme, dobândeşte ceea ce-şi dorea mai
mult şi mai mult: ascensiunea în plan politic.
În ciuda unor insistenţe oarecum agasante şi al caracterului adesea (cam prea) plat al personajelor – dar acest aspect ţine
şi de modelul picaresc al naraţiunii, de la care Payró nu se abate
– cartea se dovedeşte o lectură palpitantă şi plăcută. Chiar dacă
„isprăvile” lui Gómez Herrera nu sunt decât subterfugii sau stratageme menite a-l împinge mereu înainte şi tot mai sus în orice
ierarhie. Şi chiar dacă ele nu sunt deloc hazlii, ci extrem de serioase, (cu condiţia să fie citite cu atenţie!), căci vizează psihologia şi strategiile de atac (ori, la nevoie, de apărare) ale
arivistului. Poate tocmai din aceste motive, romanul de faţă e şi
extrem de actual, timpul scurs de la apariţia sa nefăcând decât
să şlefuiască metodele celor care, în Argentina sau aiurea, asemenea lui Mauricio, doreau / doresc să-şi facă uitate originile şi
orice posibil ataşament sentimental, pentru a putea, apoi, să se
înfrupte pe săturate din dulceaţa puterii politice.
Roberto Payró atinge, însă, dintr-o dată şi câteva date esenţiale ale modernităţii literare, căci, dincolo de maniera vădit picarescă de abordare (subiectivitate accentuată, lipsa punctelor
de vedere diferite, avalanşa de întâmplări prezentate în detaliu, în detrimentul analizei psihologice), cititorul întâlneşte elemente care vor domina şi proza generaţiilor următoare,
prevestind chiar o serie de tendinţe postmoderne. Astfel, autorul nu ezită să dea cuvântul protagonistului său şi să-i cedeze
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acestuia prim planul textului, însă, spre deosebire de nivelul la
care rămânea în creaţiile anterioare, precum Căsătoria lui Laucha, Pago Chico şi Noi povestiri din Pago Chico, de astă dată este
implicat şi copistul – deci, mediatorul textual. Căci, în paranteză
fie spus, Laucha, personajul din romanul anterior al lui Payró,
avea nevoie doar de un narator care să-i spună / scrie povestea,
el neştiind carte. Acum, însă, totul e mult mai subtil; şi mai elaborat. E adevărat că naraţiunea se face la persoana întâi, dar ea
este denunţată chiar de nota de subsol de la începutul cărţii, iar
protagonistul ţese istoria – propria sa istorie şi deopotrivă pe
cea a Argentinei de început de veac – cu ajutorul copistului,
mâna prin intermediul căreia textul scris va ajunge la cititor. Autoritatea textuală devine, deci, dublu articulată, iar textul final,
ca şi contextul, trebuie permanent reevaluate cu grijă.
Comparat cu Honoré de Balzac pentru notele de veritabilă
comedie umană pe care le conţine opera sa romanescă, dar şi
cu argentinianul Domingo Faustino Sarmiento, nu atât pentru
accepţiunile pe care le primeşte în opera sa dihotomia barbarie
– civilizaţie, cât mai ales pentru apropierea de tradiţia „gauchescă” ori pentru militantismul acţiunii civilizatoare a cuvântului scris, Roberto Payró îşi afirmă, permanent, propria
individualitate literară. În primul rând, pentru că are o înţelegere profundă a fenomenului complex de impunere a identităţii argentiniene în contextul tumultuos al drumului urmat de
statele latino-americane atunci când veacul se schimba. Apoi,
pentru că înţelege modalităţile artistice prin intermediul cărora
poate stabili un foarte bine pus la punct sistem de corespondenţe între devenirea Argentinei şi cea a protagonistului său.
Veritabil personaj picaresc, Mauricio Gómez Herrera exprimă
mai mult decât propriul destin şi spune multe despre eşecurile
pe care Argentina ar fi putut să le evite dacă ar fi ştiut cum (ar
fi avut cum?...) să împiedice proliferarea acestui tip social. Sigur,
Sarmiento a privit, oarecum îndreptăţit, dacă avem în vedere
contextul specific, relaţia dintre aspectele citadine şi cele tradiţionale, rurale, ale Argentinei ca pe una fundamental antagonică. Însă Roberto Payró apropie aceste două universuri şi
evidenţiază dialogul şi permanentul schimb de valori dintre ele,
observând viabilitatea unora dintre comportamentele citadine
şi depăşind cu brio orice idilism exagerat al epocii anterioare.
Iar dacă Payró a fost considerat adesea unul dintre reprezentanţii aşa numitului „costumbrism argentinian”, acest lucru
este adevărat doar în măsura în care scriitorul realizază o complexă frescă socială, înregistrând date exacte ale realităţii în
care trăia, dar învestindu-le întotdeauna cu un accentuat sens
estetic. În plus, Roberto J. Payró propune, subtextual, şi soluţii
pentru depăşirea crizei morale şi de valori în care s-a găsit
lumea argentiniană, iar ele rămân convingătoare la nivel estetic, deşi, desigur, nu şi etic, în ciuda notelor uneori prea accentuate de alb sau negru în care sunt zugrăvite personajele – iar
momentul final al întâlnirii lui Mauricio Gómez Herrera cu fiul
său care, necunoscându-l, îndrăznise să-l critice într-un bine
scris articol de ziar este absolut relevant în acest sens. „Viaţa îţi
aparţine”, îi va scrie chiar la final Teresa, fosta sa iubită. Dovadă
că, într-o lume cum era cea argentiniană, de la începutul secolului XX, doar cei cinici şi lipsiţi de scrupule reuşesc. Dar, chiar
dacă reuşesc temporar, e foarte posibil să nu câştige în cele din
urmă.
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*
Nonconformist, gata mereu să-şi asume riscuri şi să contrazică orice clişeu de comportament sau de gândire, ori să
ofenseze morala epocii, partizan al tuturor cauzelor pierdute,
privit cu suficientă circumspecţie de către contemporanii săi,
însă onorat şi admirat de cei care i-au urmat (dacă ne gândim
doar la faptul că unii dintre scriitorii pe care i-a influenţat sunt
Roberto Bolaño şi Ricardo Piglia, în vreme ce Julio Cortázar nu
ezita să-l numească marele său maestru), argentinianul Roberto
Arlt (1900 – 1942), privit de mulţi exegeţi drept primul scriitor
cu adevărat modern al Argentinei şi unul dintre precursorii existenţialismului şi ai teatrului social, nu încetează să surprindă
ori, după caz, să şocheze.
Deopotrivă prozator, dramaturg şi jurnalist implicat în problemele actualităţii, Roberto Arlt a oferit, prin întreaga sa operă,
o imagine a societăţii haotice şi cel mai adesea lipsite de umanitate, textele sale configurând, fie că e vorba despre Jucăria furioasă, Trei sute de milioane sau Saverio cel crud, un univers
marcat de imposibilitatea comunicării şi de efectele pe care o
lume indiferentă şi înţepenită în comportamente şi atitudini artificiale (şi pur mecanice ori convenţionale!) le are asupra existenţei individuale. „Cred că generaţiei noastre îi revine teribila
misiune de a asista la dispariţia treptată a compasiunii şi a pietăţii şi că nu ne rămâne altceva de făcut decât să încercăm să exprimăm imensa suferinţă pe care o putem vedea la tot pasul şi
pretutindeni în jurul nostru”, scria Arlt. Creaţia sa devine, astfel,
programatic, expresie a unor realităţi opuse celor pe care unii
dintre contemporanii săi alegeau să le prezinte, iar autorul însuşi manifestă o atitudine diferită faţă de, să spunem, recursul
constant la acea estetică a inteligenţei pe care o prefera un
Jorge Luis Borges, de exemplu. Considerat de unii un soi de excentric, dar privit de alţii ca veritabil purtător de cuvânt al unei
generaţii confruntate cu provocări dintre cele mai dure, Roberto
Arlt publică, în anul 1929, cel mai important roman al său, Los
siete locos, urmat, doi ani mai târziu, de continuarea întâmplărilor de aici, intitulată Los lanzallamas.
În mare, subiectul pe care îl are în vedere şi pe care îl dezvoltă scriitorul e destul de simplu, cel puţin în datele sale aparente. Astfel, Remo Erdosain, angajat ca încasator la o companie
de prelucrare a zahărului, este acuzat de delapidare. În încercarea de a găsi o soluţie pentru a restitui banii sau, în orice caz,
pentru a salva situaţia, acesta apelează la câteva stranii personaje (farmacistul Ergueta şi Haffner, „Peştele Melancolic”), şi se
alătură cercului secret condus de Astrologul Alberto Lezin, care
plănuieşte nici mai mult, nici mai puţin decât întemeierea unei
noi societăţi umane; însă, mai întâi, acesta are în vedere distrugerea celei existente. Prin urmare, Erdosain primeşte însărcinarea de a contribui la cauză prin intermediul câtorva atacuri
cu gaze letale, în vreme ce Haffner pune la cale finanţarea acţiunilor cu banii obţinuţi de pe urma unor bordeluri pe care le
coordonează. Părăsit şi de soţia sa, Elsa, Erdosain găseşte adăpost la o pensiune, începe o relaţie cu fiica proprietăresei,
numai că finalul romanului precipită evenimentele (unele dintre
acestea fiind relatate mai pe larg în Los lanzallamas): casa unde
se punea la cale răsturnarea ordinii sociale existente e distrusă
de un incendiu, Astrologul fuge cu soţia lui Ergueta, Erdosain îşi
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asasinează tânăra parteneră, după care se sinucide.
După cum s-a evidenţiat în diversele studii critice care au
fost dedicate acestei stranii cărţi, scriitura lui Arlt se întemeiază
pe o serie de realităţi ale societăţii argentiniene din primele decenii ale secolului XX, dar nu pierde din vedere nici modul în
care acestea au fost reflectate în literatura epocii respective.
Căci, de la aspiraţiile revoluţionare ale diferitelor grupări anarhiste sau ezoterice şi până la spectrul fascismului, ori de la presiunile tot mai ameninţătoare şi mai evidente ale
reprezentanţilor puterii capitaliste la adresa simplilor angajaţi şi
până la evaluarea mecanismelor prin intermediul cărora s-a
produs ascensiunea şi întărirea în diverse regiuni ale Americii
Latine a dictaturilor militare romanul lui Roberto Arlt conţine –
ori sugerează – totul. În plus, autorul este interesat, cel puţin în
egală măsură, de surprinderea şi analizarea universului interior
al personajelor pe care le creează: oameni singuri, părăsiţi şi,
implicit, întotdeauna gata, la rândul lor, să părăsească ori să rănească pentru că şi ei fuseseră răniţi în trecut de semeni sau de
societate... Lectura acestei cărţi care, e adevărat, nu o dată şochează prin detalii şi prin întâmplările cu totul ieşite din tiparele aşa zis literare, va dezvălui, aşadar, o tematică de-a dreptul
existenţialistă. Căci protagoniştii se întreabă parcă la tot pasul,
chiar şi atunci când nu formulează explicit aceste interogaţii:
care mai este – ori care mai poate fi – în acest context sensul
existenţei? Se mai poate vorbi, într-o astfel de lume, despre o
comunicare reală între oameni? Dar despre dragoste? Să fie,
oare, fiinţa umană condamnată pentru totdeauna la eşec?
Sigur, societatea e în mod fundamental bolnavă şi plină de tare,
dar să lipsească oare complet şansa unei (fie şi parţiale) salvări
spirituale?
Însă marea artă a lui Roberto Arlt şi, deopotrivă, şocul estetic reprezentat de inedita formulă literară pe care o utilizează
constă în permanentul amestec dintre datele realităţii şi funcţionarea imaginaţiei. Întâmplări aparent banale sunt învestite
cu semnificaţiile revelaţiei, faptele cele mai simple devin elemente premonitorii pentru evoluţia personajelor, viziunile cu
accente politice par determinate de o perfectă aplicare a principiilor discursului suprarealist, iar nebunia se transformă, în
acest context, în cea mai normală (unica adecvată?) formă a
existenţei. Metafora unei lumi răsturnate, folosită, de altfel, şi
de José Donoso, ca să rămânem la teritoriul literaturii latinoamericane, apare, astfel, ca veritabilă şi singură – şi cea mai
adecvată! – expresie a unor realităţi care, altfel, nu ar fi putut fi
cuprinse în cuvinte; şi care nici nu şi-ar fi putut găsi locul în cadrul marii literaturi.
Desigur, nu lipsesc nici accentele biblice. „Cei şapte nebuni”
sunt o altă expresie a celor şapte păcate, dar şi a celor şapte
plăgi ori a imaginilor apocaliptic-milenariste. În acest fel, trecând peste şocul primelor pagini, cititorul va fi silit să accepte el
însuşi, atâta timp cât durează lectura, regulile (sau, mai precis,
lipsa de reguli!) a unei lumi ficţionale neobişnuite şi ieşite din
orice canoane, dar şi să se delecteze, acceptând pactul implicit
propus de Arlt, cu dialoguri spumoase şi extravagante dar care,
recitite, se dovedesc a fi, întotdeauna, şi extrem de profunde.
Căci în mijlocul haosului aparent al textului – acesta nu e, în realitate, deloc haotic, ci doar construit în mod deliberat şi doar în
mod aparent astfel, pentru a semnifica un univers uman al hao68

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

sului şi o societate în care regulile nu mai sunt respectate –
există un echilibru uluitor, determinat tocmai de accentele existenţialiste ale cărţii, de capacitatea scriitorului de a deforma
realitatea doar pentru ca, în acest fel, esenţele din spatele aparenţelor sociale să fie mai vizibile, dar şi de tehnicile surprinzătoare ale analizei psihologice, excelent mânuite de către
Roberto Arlt.
Ceea ce se observă mai întâi în urma lecturii acestei cărţi
este îndrăzneţul demers al autorului de a evalua semnificaţiile
răului şi, mai mult decât atât, de a analiza în amănunt resorturile unei societăţi umane aflate, inevitabil, sub acest semn. Neaşteptată coborâre în străfundurile unui Infern – la fel de grăitor
ca acela dantesc, chiar şi fără să fie tot atât de de elaborat descris –, romanul lui Roberto Arlt depune mărturie, prin fiecare
pagină, despre degradarea fiinţei umane şi despre pervertirea
valorilor într-o lume în care regulile sunt altele decât cele cunoscute / consacrate. Iar într-o lume lipsită de valori omul nu
mai ştie – nu mai are cum – să descopere acel centru de natură
să dea sens existenţei cotidiene. Deci, răul ce afectează societatea se insinuează treptat în toate fibrele fiinţei umane. În consecinţă, personajele lui Roberto Arlt sunt afectate de o
singurătate din care le este imposibil să scape şi care se reflectă
în toate atitudinele lor publice, dar şi în relaţiile cu apropiaţii ori
chiar cu divinitatea. Roberto Arlt ştie, desigur, că Nietzsche proclamase solemn moartea lui Dumnezeu, iar protagoniştii din Cei
şapte nebuni atestă cu prisosinţă acest lucru...
Apoi, singurătatea imposibil de eludat este evidenţiată încă
din primele rânduri ale romanului: „Deschizând uşa de la direcţiune, Erdosain a vrut să se tragă îndărăt. A înţeles că e pierdut,
dar era târziu.” Iar această situaţie se va dovedi emblematică
pentru numeroase personaje ale cărţii, pentru care e întotdeauna „prea târziu” şi cărora le este imposibil să nu se simtă
ameninţate ori chiar hăituite. Dar, mai presus de toate, singure.
Şi, în plus, aflate adesea în situaţii limită. De aici eşecul şi deciziile altfel inexplicabile, cum e crima lui Erdosain. Dar nu şi decizia sa finală de a se sinucide, care devine, pentru el, unica
posibilitate de a nu da greş încă o dată. Unii critici au afirmat
că, în acest text am avea de-a face cu relaţia mereu instabilă
între individ şi societate, dar şi cu trecerea permanentă de la
umilinţă la retragerea în tăcere, aceasta din urmă văzută ca soluţie finală şi supremul mecanism de apărare al fiinţei umane.
În acest fel, trecând de la umilinţă la tăcere şi de la tăcere la
umilinţă, omul ar stabili un nou raport între sine şi lume. În termeni sartrieni, fiinţa umană se creează pe sine, iar omul trăieşte pentru a muri – întotdeauna singur. Pentru Heidegger,
moartea este ultima soluţie a fiinţei umane, iar pentru Sartre,
sfârşitul tuturor posibilităţilor. Pornind de aici, Roberto Arlt construieşte, în Cei şapte nebuni, un univers în care, la fel ca în literatura existenţialistă, moartea devine suprema realitate – însă
o realitate transcendentă. Şi, chiar dacă fiinţa umană poate
alege să moară, speranţa nu e niciodată complet anulată, căci
lumea, fie ea şi răsturnată, va continua să existe.

Robe rto J. Payró, Hazliile isprăvi ale nepotului lui Juan Moreira.
Traducere, prefaţă şi note de Dan Munteanu Colán, Bucureşti, Editura Univers, 2013.

Roberto Arlt, Cei şapte nebuni. Traducere de Lavinia Similaru,
Bucureşti, Editura Univers, 2014.

1/ 2017

Euphorion

Ion Dur

Ciorne de jurnal domestic. Zilele după Iov

27 aprilie 2016. E miercuri, Săptămîna Patimilor. Inima
soţiei mele a încetat să mai bată. Doina a murit după vreo cinci
zile de chin insuportabil, aşa cum se manifestă orice boală incurabilă. Am fost lîngă ea şi am văzut, pentru prima dată, cum
moare un om. S-a stins efectiv, ca şi cum, prozaic spus, un opaiţ
sau o lumînare arde şi apoi, după ce fitilul sau aţa s-a sfîrşit, pîlpîie şi nu mai rămîne nimic. Aşa a trecut Doina graniţa dintre
viaţă şi moarte: avea masca de oxigen pe gură şi nas, se sforţa
din răsputeri să respire, dar respiraţia devenise un fel de horcăială, din clipă-n clipă mă aşteptam la un stop cardio-respirator, cum se întîmplă de obicei.
Au fost cele mai groaznice clipe pe care le-am trăit
vreodată. Să-i simt corpul inert, căci nu mai reacţiona la niciun
stimul, cu ochii închişi şi horcăind expia ultimele suflări ale sufletului. Cu ochii înlăcrimaţi, îi urmăream respiraţia, singurul
lucru încă viu, pînă cînd aceasta s-a rărit şi, dintr-o dată, s-a
oprit. Au urmat doar două tresăriri laterale pe abdomen şi alte
două tresăriri, la fel de palide, de-o parte şi de alta a gîtului. Spiritul o părăsise definitiv şi îşi începea viaţa de după viaţă.
Viaţa Doinei, întreaga ei viaţă îşi consumase ultimele
secunde. Avea gura căscată şi era transpirată de atîta efort. Rămîneam de-acum singur, singur lîngă toţi.
29 aprilie 2016. Rîndurile pe care le scriu vor părea, pentru un străin, lucruri banale, întîmplări comune. Poate, dar pentru mine, ca şi pentru Sanda, Betty, Alex, Ionică, Claudia şi
ceilalţi care au iubit-o pe Doina, ceea ce s-a întîmplat ţine de registrul unicului şi, fără intenţia vreunei demonetizări, al tragicului. Cum să mă despart de o fiinţă pe care o cunoşteam şi cu
care împărţisem viaţa aproape jumătate de secol?!
A fost ziua înmormîntării. Sicriul era depus în Capela
Catolică, acolo unde un preot evanghelic a oficiat şi slujba cuvenită. Am îmbrăcat-o în ceea ce am crezut că i-ar fi plăcut ei însăşi. Şi moartă continua să fie la fel de frumoasă ca şi atunci
cînd era vie, era senină, împăcată cu ea, cu noi, cu lumea de aici.
Parcă ai fi zis că nu-i părea rău de despărţire, avea chiar un zîmbet discret pe faţă, parcă dormea şi visa ceva frumos.
E un fel de-a zice că nu-i părea rău, ea care a luptat din
răsputeri cu boala, ea care avea atîta poftă de viaţă, ea care nu
se agăţa mai deloc de trecut, ci trăia în prezent şi din cînd în cînd
făcea planuri de viitor.
Capela a fost aproape plină. Multi colegi de-ai mei, fiica
noastră, Claudia, a venit din Germania cu fetele şi cu soţul ei,
Gheţ, erau acolo Sanda, Betty, Alex şi Ionică, cei patru fraţi ai
Doinei, rude şi dintre cei ce au fost oarecum apropiaţi, cunoştinţe, cum se spune. Eram parcă anesteziat de durere, nu mai
reţin mare lucru din slujba de la capelă, iar din cea de la mormînt (desfăşurată cu coşciugul coborît în groapă) mi-aduc
aminte clipa cînd preotul şi-a întins mîinile ca să formeze cu cor1 / 2017
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Ciorne și zile
pul semnul Crucii şi, pe un ton categoric, a spus că îi încredinţează viaţa Doinei în mîinile Domnului. Am simţit pe loc că nu
mai exist, aşa de greu am acceptat acea sentinţă. Ceva s-a rupt
în mine atunci pentru totdeauna. A urmat prăvălirea pămîntului scos peste sicriu, după ce se aruncă, mai ales de cei apropiaţi, cîte un bulgăre din acelaşi pămînt (am refuzat să fac acest
gest, din varii motive).
27 mai 2016. Ce povară grea, ce insuportabilă e singurătatea! Am dat peste două rînduri scrise de Doina pe o fiţuică,
în noiembrie 2015, cînd ştia că are cancer, dar nu ştia că au apărut metastaze: „Vă rog să nu mă uitaţi! Vă iubesc veşnic!” Să fi
avut oare de atunci presimţirea morţii? Nicicînd însă nu a invocat aşa ceva, mai puţin o glumă pe care a făcut-o în noaptea revelionului 2016, cînd a spus rîzînd că dacă nu moare în acest an,
nu mai moare niciodată.
Mi-e dor nespus de Doina, o tot aştept să vină, parcă e
plecată pînă aici, undeva aproape, aştept, aştept, aştept. Ştiu
prea bine că nu va veni, că nu va mai veni, dar tot o mai aştept,
chiar dacă în zadar. Nu vine nici măcar în vise, cu toate că mă
rog toată ziua să o visez. Adorm cu ea în gînd, dar degeaba,
parcă m-ar fi uitat definitiv!
Zilele trecute am fost la aşa-numitul curs festiv organizat de o promoţie de jurnalişti cu care am avut cursuri şi seminarii vreo doi ani. Le-am spus că mi-ar plăcea să pot vorbi
despre singurătate. N-am făcut-o, am rostit doar cîteva propoziţii şi am încheiat cu cuvintele de duh ale Fericitului Augustin:
„Iubeşte şi fă ce vrei”, adică să-l iubeşti pe Dumnezeu – şi mai
poţi oare face ce vrei?!
Mă ispiteşte gîndul să-mi citesc nişte pagini de jurnal
scrise înainte de 1989. Azi am dat peste nişte foi răzleţe cu mici
însemnări şi cu niscaiva poeme – fragile, naive, sincere, concepute prin anii ’70 şi ceva.
Mi-a plăcut însă o amintire care mă lega de tata: casca
pe care o adusese din război, pe care moartea jucăuşe se iscălise indescifrabil. O agăţase mama de stîlpul casei, acolo unde se
pun, cînd e cazul, şi brazii de la nuntă. Primăvara, tata se folosea de acest să-i spunem coif drept vas pentru grîul pe care-l semăna pe ogor. Mă lua cu el la muncă şi îl priveam adeseori cînd
odihneam; trăgea adînc din ţigară şi scruta depărtările cu ochii
pe jumătate închişi, după care scutura cu degetul cel mic scrumul ţigării. Privea îndelung casca, o întorcea cînd pe-o parte,
cînd pe alta, dădea din cap cu mirare şi-o pipăia cu mîna parcă
tremurîndă. Îl scăpase poate de atîtea ori de la moarte, ea,
casca aceea care, atunci, era ceva inert, un metal rece, cu luciu,
foarte netedă şi cu o anumită formă.
Mi se părea că acel coif devenea, pentru cîteva clipe,
un fel de obiect sacru. Mă gîndeam ce a însemnat casca aceea
pentru viaţa tatei: i-a ferit ţeasta de veninul morţii, i-a salvat
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viaţa, era, aşadar, un simbol al vieţii şi poate tocmai de aceea
Dumnezeu l-a îndemnat să facă din ea un obiect care să poarte
în el sămînţa, ea însăşi simbol şi izvor al vieţii grîului pe care-l semăna.
Şi tot printre foi scrise cu creionul am dat peste o
schiţă: Cînd soarele apune…, o compunere şi ea naivă despre primele zile de şcoală ale unui învăţător într-un sat de munte
numit Obîrşia. O proză comună, influenţată de buna proză românească, intarsiată cu simboluri mitologice, cu scene de notaţie şi observaţie psihologică, cu încercări de portrete
îndeosebi feminine, însă fără nerv epic, valoroasă doar pentru
revelarea unor episoade care ţin de mentalul colectiv al omului
de la ţară, apăsat de nevoi şi prea puţin aplecat spre distracţie,
posomorît.
6 iulie 2016. Sunt 38 de ani de la căsătorie, de la unirea
mea oficială cu Doina (parcă ar fi vorba de unirea Olteniei cu Ardealul!). Dar e prima dată cînd unul din noi doi e singur, e prima
dată cînd Doina nu mai este cu mine, fizic vorbind, căci altfel e
mai prezentă ca oricînd. E cea mai vie şi mai prezentă absenţă
din viaţa mea.
Astăzi merg pînă la mormînt să văd în acelaşi timp
dacă au montat piatra funerară – e din marmură neagră, aşa
cum a dorit ea. Am ţinut cu tot dinadinsul să scriu pe ea un vers
din Eminescu: „Un chin s-aveţi: de-a nu muri deodată”. Uşor şi
frumos rostit, dar greu de îndurat. Ce sublim ar fi ca iubiţii să
plece din lumea de aici ţinîndu-se de mînă!
Din 27 aprilie trăiesc un coşmar care nu se va termina
niciodată, sau se va sfîrşi o dată cu mine. Nu-mi vine sa cred că
Doina a dispărut pentru totdeauna, cu toate că evidenţa fizică
mă contrazice. În „Doliu şi melancolie”, un eseu foarte frumos,
Freud spune că această perioadă a doliului este mai întîi cea a
renunţării, aceea în care realitatea te somează că fiinţa iubită nu
mai este şi că trebuie să te obişnuieşti cu acest adevăr. Însă imaginea sau reprezentarea fiinţei iubite continuă să fie în minte,
în sentimente, în psihic, în noianul de amintiri care mai de care
mai vii, iar o atare contrapunere generează suferinţă, nu durere,
şi prăbuşire. Dar timpul doliului trece şi poate surveni, dacă e
posibilă şi reală renunţarea la figura vie a fiinţei iubite, survine
deci resemnarea, pentru ca mai la urmă să vină şi împăcarea cu
sine, cu imaginea exclusivă a fiinţei iubite, momente cînd libidoul,
zice acelaşi doctor neurolog vienez, îşi recapătă libertatea, devine din nou independent şi poate intra într-un alt ciclu. Ce chin
groaznic poate îndura cineva pentru a interioriza definitiv pierderea pentru totdeauna a fiinţei iubite!
Fac ceea ce cred că ar fi făcut şi Doina dacă ar fi rămas
singură. Dumnezeu să mă ajute să rezist! În Domnul şi în Mine
voi afla puterea de care am şi voi avea nevoie. E necesar să aflu
un sens al suferinţei, care coincide acum cu sensul vieţii mele.
21 noiembrie 2016. Singur, mereu singur, ziua mai ales,
căci noaptea facem exerciţiul lui a muri puţin, la care se mai
adaugă şi visele, urîte sau frumoase, care ne mai colorează niţel
somnul.
Din camera de zi, prin geamul uşii de la balcon, se văd
Munţii Făgăraş, nu toată înălţimea lor, ci cam pe jumătate. Sunt
ninşi, au vîrfurile acoperite de zăpadă, o semeţie rece şi tăcută,
o stare glacială care îmi dă fiori. Mi-amintesc, din nou, cum
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Blaga, cînd se plimba cu cineva prin faţa hotelului Bulevard (azi
Forum Continental), s-a oprit, s-a întors cu faţa către munţi şi,
într-un gest de aprobare, dădea din cap şi pronunţa aproape silabisind: „Da, munţii, da, munţii!”
Zilele trecute am fost la notar pentru succesiune. Clipe
apăsătoare, grele, de surpare interioară, clipe pe care le înţelege
cu adevărat numai cel ce a trăit ceva similar (a explica e foarte
simplu de suportat, dar a simţi cu carnea şi cu nervii e cu totul
altceva). Trăieşti clipe unice, la care niciodată nu te-ai gîndit.
Partajul bunurilor (se spune „masa succesorală”) după ce omul
pe care l-ai iubit nu mai este. E groaznic şi adevărat deopotrivă.
A fost Sanda şi Claudia, copiii mei nelegitimi, dar sunt două
femei pe care le iubesc aproape la fel mult ca şi pe mama lor
(iubirea copiilor nu se confundă însă cu iubirea pentru soţie).
De ieri, Sanda e la Felix cu Ionică, Claudia a plecat azi cu
avionul la Stuttgart. Am rămas cum eram: singur-singurel. Timpul doliului curge neînduplecat, travaliul doliului cere preţuri
enorme.
24 noiembrie 2016. Revista Euphorion mi-a acordat mie
premiul ei anual. A fost o surpriză plăcută şi am făcut imprudenţa să anunţ lucrul acesta pe Facebook, unde am postat şi fotografia cu diploma. Poate n-a fost însă nepotrivit gestul, căci e
un prilej de a vedea cum se manifestă empatia prietenilor şi a
cunoştinţelor de tot felul. Iar cu o grilă fină vei decela gîndurile
sincere de plaja atît de încăpătoare a festivismelor.
Iată ce scria pe FB bunul meu prieten, D. Ţ., din Tg.
Ocna: „Am câteva cărţi cu autograf din partea autorului, care miau oferit posibilitatea de a intra în dansul gândurilor sale înţelepte.
Într-o referinţă despre o carte a profesorului Ion Dur, un universitar sibian îl defineşte ca «învăţătorul de înţelepciune». Cred că sintagma îl surprinde în integralitate, pentru că înţelepciunea este
virtutea unor conştiinţe puternic spiritualizate şi cu un aport semnificativ în evoluţia semenilor. Se spune că tinereţea este vârsta la
care se învaţă înţelepciunea. Eu aşa îl reţin din perioada cât am fost
colegi în studenţie (la secţii diferite), ca pe un tânăr cu abilităţi cognitive de excepţie, care ştia să pună şi să-şi pună întrebări, să aibă
judecăţi culturale lucide (mai ales când era vorba de Eminescu) şi
un spirit critic dezvoltat. Încă de atunci, tot ce îţi comunica o făcea
de la un nivel de intelectualitate în plus şi asta se vede şi din scrisul său, unul elevat, esenţializat, care parcă aristocratizează limbajul. Felicitări, dragul meu, şi încredere în anii care te aşteaptă!”
Îi mulţumesc încă o dată prietenului meu şi îl asigur că
am pentru el aceleaşi gînduri, dacă nu şi mai frumoase.
Anii care mă aşteaptă, da, sunt foarte importanţi pentru mine, pentru starea mea compostată nu doar cu solitudine,
ci şi, din cînd în cînd, cu ceea ce psihiatri numesc anxietate anticipativă. Mă rog la Bunul Dumnezeu să-mi dea linişte şi încredere în viaţă, în oameni, în tot ceea ce mă înconjoară.
Şi încă o rază de lumină venită de data aceasta de la R.
E., via e-mail, de la care primesc de fiecare dată cîte un frumos
poem în proză: „Domnule Profesor, nu ne-am mai vorbit de multă
vreme, dar, așa cum m-aţi asigurat altădată, am tăcut deseori împreună. Nu trece nicio zi fără să mă gîndesc la dumneavoastră și
sper că sînteţi sănătos. După ce a început anul universitar, m-am
gîndit că ar fi fost bine dacă am mai fi putut avea sprijinul dumneavoastră pentru colectivul nostru, care devine, pe zi ce trece, din
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ce în ce mai demoralizat. Nu știu cîte am fi realizat efectiv, dar neaţi mai fi mișcat sau consolat... [...]
Mi-aș dori enorm să ne mai putem vedea, să mă întrebaţi
ce mai citesc, iar eu să vă întreb dacă am citit bine. Cu vechea dragoste, R.”.
Ce să spun, ce să mai spun? Nimic altceva decît că intuiţiile mele n-au dat greş deloc, că R. este un companion liric,
sincer şi voluptuos, cu o bună ştiinţă a relaţiei intime cu o persoană – mă refer exclusiv la mine şi nu sugerez altceva sau alt
gen.
25 noiembrie 2016. Sanda şi Ionică sunt în continuare la
Felix. Au dat o fugă şi pînă la Oradea, să vadă oraşul cu clădirile
lui splendide şi să dea pe la un preot vizionar. A rămas stupefiată Sanda cînd slujitorul lui Dumnezeu a pus-o să deschidă o
carte sfîntă la întîmplare şi i-a spus despre mama ei, Doina,
moartă de vreo şase luni şi ceva, că este într-un loc plin cu verdeaţă, că e fericită şi că acolo culege flori de cais. La care, medicii familiei, Betty şi Ionică, au şi aflat secretul acestei enigme:
din sîmburele de caise se extrage o substanţă care ajută la prepararea vitaminei B 17, anticancerigenă. Ciudată coincidenţă,
nu-i aşa? De unde să ştie preotul că Doina a avut cancer şi că a
murit tocmai de această cauză?! Avem astfel o consolare în nesfîrşitele căi ale Domnului!
În loc verde, culegînd flori de cais – ce imagine formidabilă, ce ficţiune fascinantă, ce metaforă sau adevăr metaforic
(vorba lui Ricoeur) amăgitor şi nespus de frumos! Dacă aş
vedea-o aşa pe Doina, măcar o secundă sau două, aş spune o
dată cu poetul: Destul-mi-i!
În rest, ne toacă mărunt, cu minciunile lor penibile, politicienii aflaţi în campanie electorală pentru alegerile parlamentare, care vor avea loc în decembrie. Minciună cu carul,
felonie, turpitudini şi venalitate. Aproape niciunul dintre ei nu e
în stare de vreo palinodie: să vină sub privirile celui ce se va
duce la urne, cetăţeanul turmentat de promisiunile lor homerice, şi să-i spună verde-n faţă că l-a minţit şi l-a aţîţat degeaba,
că n-a făcut în Parlament şi pentru cei ce l-au votat mai nimic
din lene, comoditate ori nepricepere, că proiectele pe care a
bătut toba erau doar pe hîrtie, că puterea e dorită pentru putere şi nu pentru puterea celor fără de putere (în perioada dintre alegeri), cum zicea un politician celebru.
La prînz, cu D. T. la restaurantul Hermania, la masă,
unde am mîncat păstrăv la grătar, cartofi natur şi salată de sfeclă roşie. Am fost copleşiţi de amintiri, de nostalgia zilelor de
după ’89, de spectacolul jalnic al politicii de azi. I-am oferit un
exemplar din Cel de-al treilea sens, cartea mea din 2014. După
ce ne-am despărţit, pe drum, îmi răsuna în minte o frază rostită
în discuţia noastră: „Pe acest pămînt suntem chiriaşi, nu proprietari”. E o resursă creştină mult vehiculată. Tocmai de aceea,
îmi spuneam, nimeni nu ia de aici nimic la plecare, mîinile împreunate pe piept exprimînd de altfel complet acest adevăr
crud şi real.
26 noiembrie 2016. M-am reîntors la Cartea Cărţilor. Am
un format de buzunar al Sfintei Scripturi, iar pe prima filă, înainte de coperta interioară, Doina a scris cu litere inconfundabile şi pentru totdeauna: I. Dur. (Re)citesc sublima Carte a lui Iov,
1 / 2017

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

păcat însă că nu am traducerea modernă pe care ne-a dat-o Bartolomeu Anania sau pe aceea datorată lui Petru Creţia.
Dacă Socrate s-a căsătorit cu Xantipa, prototipul femeii
agasante, cicălitoare, pentru a-şi educa răbdarea, ei bine, un
exerciţiu similar dar făcut în cheia unei religiozităţi cumpănite
se poate încerca lecturînd, pe îndelete, atît de mult comentata
Carte a lui Iov. Paradigmă a răbdării în suferinţă, Iov a fost un
personaj în carne şi oase. Profetul Ezechiel vedea în el o personalitate remarcabilă, punîndu-l alături de Noe şi Daniel. Şi tot
cu cuvinte mari este citat de Iacov în Noul Testament. A trăit înainte de Avraam, iar viaţa sa ar trebui situată, spun teologii,
între capitolele 11 şi 12 ale Cărţii Geneza.
Cartea lui Iov este saturată de rostul şi realitatea suferinţei. Iov are privilegiul unic al răbdării. „Cel ce va răbda pînă la
sfîrşit, acela se va mîntui”, spune Iisus. O taină a răbdării este de
la un capăt la altul Cartea lui Iov, iar vămile prin care trece Iov cu
atîta răbdare activă (care izbucneşte de puţine ori în nerăbdare,
e drept) şi nădejde sunt treptele desăvîrşirii sale, ale punerii la
încercare a credinţei în Dumnezeu.
27 noiembrie 2016. Duminică uşor mohorîtă, cu atmosferă melancolică. Parcă stă să ningă. Sunt şapte luni de cînd a
murit Doina. Duminica trecută, în slujba de la Biserica Evanghelică, a fost pomenit şi numele ei. Aşa se face o dată pe an,
sunt amintiţi cei ce au trecut pragul morţii în vremea scursă de
la începutul anului.
Mă despart greu de lenjeria ei, de toate lucrurile care iau aparţinut, unele noi, nepurtate. Sanda şi Claudia au luat, cu
strîngere de inimă, cîteva dintre ele. Voi întreba şi rudele ei
apropiate dacă vor şi dacă li se potriveşte ceva, voi duce multe
la spitalul din Sălişte, acolo unde Doina a murit. Rămîne însă
golul, care este mai dureros şi mai mult decît plinul, este gol dar
este şi absenţa plinului deodată, ceea ce amplifică suferinţa. A
rămas însă spiritul ei, cel care, printr-o fericită bilocaţie, este şi
aici şi dincolo. Ce mult aş vrea să o pot întîlni pe Danuzza Evolo,
o mistică din Italia, şi să o rog să-mi intermedieze cîteva cuvinte
de mîngîiere pentru Doina. Să avem şi un psihofon şi să-i aud
cuvintele de mulţumire.
Casa e astfel în continuare plină de Ea. Lumea din afara
locuinţei noastre e cutreierată de Ea peste tot. Gîndurile mele se
duc şi se întorc la şi de la Ea. Nu ştiu de ce visele mele nu sunt
obsedate de Ea, am visat-o doar de vreo două sau trei ori. Să fie
oare acesta un semn pe care nu-l înţeleg?! Aş vrea să o visez întrun anume mod: să fim conştienţi de moartea ei, să ne exprimăm în acest sens, să citesc pe faţa şi în vorbele ei părere de
rău, deznădejde şi speranţă, mai ales că a murit în comă (eram
eu şi Sanda lîngă ea), fără să-şi ia rămas bun de la mine, de la
noi. Să ne vorbim preţ de cîteva clipe, să-mi spună ce face, să-i
spun ce mai fac…
Şi totuşi timpul doliului se scurge, e drept în continuare
anevoios, cu zgîrcenie, aştept cu speranţă ca renunţarea să se
convertească în resemnare, cel puţin parţială, chiar dacă resemnarea, spune Balzac, e o sinucidere zilnică.
Să fie oare resemnarea ameninţată de ipocrizie, să
ajungi să te minţi pe tine însuţi de dragul obţinerii unei relative
independenţe psihice?! Da, e posibil să se întîmple aşa cînd resemnarea nu e sinceră, autentică, atunci cînd e simulată, falsă,
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cînd renunţarea la ceva nu a fost cu desăvîrşire interiorizată.
Mă gîndesc însă, din nou, la Iov, la nenorocirile care sau abătut asupra lui. I-au fost omorîte turmele de boi, de măgăriţe, de cămile şi ce-a mai avut, un vînt năprasnic i-a surpat
casa în care i-au murit fiii şi fiicele pe cînd mîncau şi beau vin, a
rămas astfel doar cu soţia şi fără nimic altceva. Avea însă în el
credinţa neştirbită. Vorbele de ocară sau de împotrivire faţă de
Cel de Sus au lipsit aproape cu desăvîrşire, în afară de unele gînduri exigente exprimate pe cînd era mînios. Era un om neprihănit şi încrezător în izbăvire, în bine, chiar dacă răul îi copleşise
şi pustiise viaţa. Şi-a sfîşiat de durere mantaua, s-a tuns şi s-a
aruncat la pămînt implorîndu-l pe Cel Atot Puternic : „Gol am
ieşit din pîntecele mamei mele, şi gol mă voi întoarce în sînul pămîntului. Domnul a dat, şi Domnul a luat – binecuvîntat fie Numele
Domnului!”
Chiar şi uneltirile Satanei au fost de prisos. Nu însă şi
unele dintre sfaturile celor patru prieteni, care l-au oprit cumva
din blestemul de sine, blestem care l-a clătinat puţin, dar nu l-a
abătut de pe calea cea dreaptă a credinţei – „Leul bătrîn piere
din lipsă de pradă, şi puii leoaicei se risipesc”, iată cu ce îl îmbărbătează, între altele, Elifaz, unul dintre prieteni.
Deznădăjduit, Iov se tînguieşte. Se crede că deznădejdea se poate metamorfoza, încetul cu încetul, în resemnare.
După cele spuse de prietenii săi, Iov nu este încă un resemnat,
ci un tînguitor cu evlavie şi teamă sau frică de Dumnezeu. Şi nu
este nici trist, ci este nemulţumit şi cu o revoltă făcută în genunchi şi cu ochii spre Cer.
S-a spus că dacă s-ar fi terminat la 2:10, cartea lui Iov lar fi arătat ca pe un om desăvîrşit: „În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui”. Ceea ce n-ar fi fost adevărat,
deoarece, chiar dacă ar fi fost curat şi fără prihană, tot nu atingea modelul dumnezeiesc. Aşadar, era un om imperfect, căci
aşa şi numai aşa poate fi omul oricît de credincios ar fi.
Mă gîndesc la cum citea Biblia Fyodor Dostoyevsky, lectură pe care o recomanda pentru zece ani şi mai bine. „Omul se
naşte ca să sufere, după cum scînteia se naşte ca să zboare”, spune
Elifaz la finalul paragrafului 5, cel despre nelegiuitul care piere.
„Nenorocirea nu răsare din ţărînă, şi suferinţa nu încolţeşte din pămînt”, se spune tot aici. Suferinţa, da, aceea care este „dureros
de dulce”, cum oximoronic zicea poetul.
Răspunsurile sau replicile limbutului Iov, rostite ca un
torent după ce i se adresează prietenii, sunt ale unui personaj
lucid în disperarea sa şi deopotrivă de tragic. Un personaj complex şi, uneori, contradictoriu. Lupta sa cu limitele vieţii, exclamările şi întrebările cu un răspuns presupus, torent de vorbe
care-i exasperează pe prieteni, dar fără ca aceştia să-şi piardă
răbdarea şi calmul, comparaţii care mai de care mai relevante,
metafore simple sub formă de aluzii, toate acestea vin dinspre
un spirit chinuit de adevăr şi dreptate, torturat de neputinţa de
a afla suportul suferinţei sale. Iov suferă răbdînd şi rabdă suferind, le răspunde prietenilor lui şi, parcă mai mult decît orice, îl
provoacă blînd pe Cel Atotputernic să i se arate, să-i vorbească
şi să-i spună a cui a fost fărădelegea. Dorinţe deşarte, ştie asta
şi Iov, şi chiar dacă durerile şi suferinţa sa sunt mai grele decît
nisipul mării, ca să reiau simetria unei comparaţii, chiar dacă
nu ştie cu ce a păcătuit încît a fost aşa de mult pedepsit, Iov pare
că nu trăieşte totdeauna frica faţă de Cel Atotputernic, fiind
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parcă protejat şi de mila prietenilor care-i vorbesc. E sincer în
mărturisirile sale, în dorinţele sale, în căinţa sa. Ar vrea că mîna
lui Dumnezeu să-l zdrobească şi să-l prăpădească, dar ar sfîrşi
cu singura mîngîiere că niciodată n-a călcat poruncile sale. Oricum, dacă suntem condamnaţi la o pieire sigură, sfîrşitul se ştie,
şi-atunci, spune şi Iov, la ce să mai aşteptăm?
Orice poate spune Iov, numai „la ce să mai aşteptăm”
n-ar trebui îndemnat. Avem pentru ce aştepta, avem şi altceva
de făcut. Moartea nu trebuie aţîţată, căci va veni nechemată,
nu se ştie de ce, nu se ştie cînd şi nu se ştie cum. O spune tot Iov,
cu vorbirea sa paradoxală: „Soarta omului pe pămînt e ca a unui
ostaş, şi zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua”.
Nici somnul nu-i mai alină durerile lui Iov, visele şi vedeniile îl înspăimîntă şi îl îngrozesc, pricini pentru care doreşte,
din nou, „mai bine moartea decît aceste oase. Le dispreţuiesc!... Nu
voi trăi în veci!...”. Şi iarăşi îl imploră imperativ pe Cel Atotputernic: „Lasă-mă, că doar o suflare mi-i viaţa!” Şi, în fond, gîndeşte
Iov, „Ce este omul, ca să-Ţi pese atît de mult de el, ca să iei seama
la el, să-l cercetezi în toate dimineţile şi să-l încerci în toate clipele?”
Grija dumnezeiască îi pare lui Iov excesivă şi nemeritată, mai cu seamă dacă ar fi păcătuit, ceea ce nu ştie cînd şi
cum ar fi făcut-o. Răzbunarea de sine merge pînă acolo încît
vrea să nu mai fie privit, să aibă măcar o clipă de răgaz ca să-şi
înghită scuipatul, cu toate că nu renunţă la interogaţii mereu
retorice: „Dacă am păcătuit, ce pot să-Ţi fac, Păzitorul oamenilor?
Pentru ce m-ai pus ţinta săgeţilor Tale, de am ajuns o povară chiar
pentru mine însumi? Pentru ce nu-mi ierţi păcatul, şi pentru ce numi uiţi fărădelegea? Căci voi adormi în ţărînă, şi cînd mă vei căuta,
nu voi mai fi!”
Prietenii lui Iov au stat lîngă el şapte zile şi şapte nopţi,
şi numai după aceea au luat cuvîntul fiecare, şi nu doar o dată.
Suferinţă, răbdare şi tăcere, iată vămile biruinţei. După Elifaz, a
venit rîndul lui Bildad să i se adreseze lui Iov. Să se liniştească,
îi spune, dacă e curat şi fără păcat, iar dacă fiii lui au păcătuit,
înseamnă că au primit pedeapsa. Şi să ia aminte la păţaniile
celor dinaintea lui, ale părinţilor, de pildă. Ei îl vor învăţa şi-i vor
vorbi adînc despre Dumnezeu care „nu leapădă pe omul fără
prihană”. Şi Ţofar, cel de-al treilea prieten, rosteşte oarecum
aceleaşi adevăruri, dar într-o altă formă, după cum îl sfătuieşte
pe Iov să stea departe de nedreptate şi fărădelege, pentru că
doar aşa va fi tare, fără frică şi, lucrul cel mai important, va
putea uita suferinţele sale. Dar de faţă era şi un al patrulea prieten, Elihu, mai tînăr, motiv pentru care a aşteptat să ia cuvîntul
mai la urmă. O face invocînd în faţa lui Iov puterea, bunătatea
şi dreptatea lui Dumnezeu.
30 noiembrie 2016. E miercuri. Sanda e la nepoata mea,
Betty, la Hagen, în Germania, de unde vin împreună acasă. Vor
dormi la Berlin, Praga şi Viena, după care vor ajunge abia sîmbătă la Sălişte. După două luni de cardiologie, după comportamentul celor de acolo, Betty s-a hotărît ferm să renunţe şi să se
întoarcă la Sibiu. Va vedea ce face pe viitor, poate reuşeşte săşi schimbe rezidenţiatul şi să facă oftalmologie sau ginecologie,
chiar dacă chirurgia rămîne prima ei iubire. Germania nu este
aceeaşi peste tot. Oameni care dau cu biciul cînd nu trebuie, indolenţa faţă de celălalt şi cu gîndul doar la propriul bine – răsar
şi în acest spaţiu al bunăstării de te miri unde.
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Lectură, una dintre ele: din nou, recitesc aceeaşi Carte
a lui Iov, cu toate răspunsurile pe care acesta le dă prietenilor
lui, dar şi cu mereu rugăminţile către Cel de Sus ca să i se arate
şi să-i vorbească, lucru care se va întîmpla o dată cu acel Răspuns al Domnului din finalul cărţii.
Întărîtat în mînia sa de cuvintele prietenilor săi – pe
care nu se fereşte să-i numească vicleni chiar şi în mîngîierile
lor, mincinoşi care vorbesc „prosteşte” –, Iov rosteşte cuvinte
oarecum grele despre Dumnezeu, după cum rosteşte filipică
după filipică despre omul cel rău, cel ce a făcut fărădelegi, alături de care îl aşează şi pe omul nefericit, cei doi avînd, fără deosebire, acelaşi sfîrşit: vor muri şi vor fi mîncaţi de viermi.
Răspunsurile lui Iov şi cartea în ansamblul ei sunt dezvoltate cumva într-o logică speculativă, căci îşi fac loc în discurs
contradicţii, mai exact: contrarii, dar şi ceva dintr-un principiu
potrivit căruia partea poartă răspunderea pentru întreg. Nu trebuie să ne sperie lucrurile contrarii, căci logica speculativă admite coincidentia oppositorum. Dacă Iov, cel pînă la paragraful
2:10, inclusiv, este desăvîrşit, din spusele de după şi din cuvîntările prietenilor, îndeosebi a lui Elifaz, numai dacă acestea sunt
adevărate, avem atunci un alt om, cu slăbiciuni pe care acesta
nu le neagă: atitudinea faţă de fraţi, faţă de cei necăjiţi, faţă de
văduve şi orfani. Presupun că Iov se sprijină aici pe faptul că
toate cuvintele rostite sunt auzite de un Martor şi un Apărător
ubicuu, care vede tot şi ştie tot. Vorbele prietenilor par să fie
însă un izvor al revoltei lui Iov, care, în plîngerile sale, este neîncetat un răzvrătit în căutarea lui Dumnezeu. Vrea să-L vadă,
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vrea să-I vorbească şi să i se vorbească, vrea să-şi probeze nevinovăţia, să fie pus la încercare, din care e convins că va ieşi
precum aurul.
Cu toate acestea, Iov se teme de Cel Atotputernic,
numai gîndind la El este cuprins de groază. Se spune că omul
nu este chiar fără vină, cel născut din femeie nu poate fi complet curat. Puterea şi groaza sunt ale lui Dumnezeu, înaintea lui
tremură pînă şi umbrele sub ape. Şi totuşi Iov continuă să-L
preamărească pe Domnul, iar ceea ce-l frămîntă şi tulbură este
înţelepciunea: ce este aceasta, unde se găseşte şi de unde vine?
„Unde este locuinţa priceperii?”, întreabă el. Aflăm astfel de la
Iov că omul are ceva înţelepciune, şi anume „frica de Domnul”,
dar adevărata şi întreaga înţelepciune este a Celui Atotputernic, a Marelui Anonim, cum ar zice Blaga.
În ultimul său cuvînt, Iov are mai întîi nostalgia firii sale
de dinainte de nenorocirile care s-au abătut asupra lui, cînd era,
repetă, curat şi fără vreun păcat, un bun creştin, am spune, în
opoziţie oarecum cu starea de suferinţă în care a ajuns, „de rîsul
tinerilor”, „frate cu şacalii, tovarăş cu struţii”, cu harfa prefăcută
în instrument de jale şi cu cavalul care scoate sunete plîngătoare. Jalea lui Iov tinde spre pedepsirea de sine, apărarea sa în
faţa Domnului parcă nu mai ia sfîrşit. Nu se poate să nu ne
punem o firească întrebare: dacă Iov este nevinovat, de ce Dumnezeu îl face să sufere, de ce să plătească pentru fărădelegile
altcuiva? Din nenorocire, cel credincios iese curat ca roua dimineţii, tot aşa cum a fost înainte de a-l cuprinde necazul. În plus,
credinţa sa, dacă rămîne neclintită, înseamnă că a trecut proba
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focului. Suferinţa nenorocirii se converteşte apoi în bucuria neîntinării.
Şi Răspunsul Domnului „din mijlocul furtunii”, din ultima
parte a cărţii, loc unde sunt rostite adevăruri fundamentale asupra lucrurilor şi faptele acestei lumi, răspunsul acesta deci, ca şi
uriaşul privilegiu şi excepţia îngăduite de Dumnezeu de a dialoga, fie şi retoric, cu un om, vor constitui favoruri excepţionale
care-i vor aduce lui Iov liniştea şi confirmarea calităţilor lui de
om curat şi fără prihană, după cum va avea tot ceea ce a avut înainte de a gusta din necaz şi suferinţă.
„Subt cer totul este al Meu”, iată un imperativ care nu
pare să-l sperie pe Iov, el ştie asta, cum tot aşa de bine ştie că nu
poate răspunde afirmativ la o întrebare în cascadă (vezi întregul
paragraf 41) despre Leviatan, „împăratul celor mai mîndre dobitoace”, întrebare care, împreună cu altele, are menirea să-i
amplifice frica, teama şi să-şi perceapă mai exact limitele: „Poţi
tu să prinzi Leviatanul cu undiţa? Sau să-i legi limba cu o funie?
Îi vei putea petrece papura prin nări? Sau să îi străpungi cu un
cîrlig falca?”
Însă suferinţa i-a întărit lui Iov smerenia, iar căinţa i-a
adăugat şansa de a redeveni ceea ce a fost înainte ca nenorocirea să îi umbrească viaţa. Credinţa lui Iov în Dumnezeu a fost
pusă la încercare, dar şi răsplătită pentru tăria şi consecvenţa ei.
Parabolă a răbdării în suferinţă şi salvare din întuneric
prin lumina credinţei, Cartea lui Iov trebuie citită şi recitită nu
doar atunci cînd cineva se confruntă cu vreun rău, ci mai degrabă cînd îi este bine, cînd este bucuros, fericit şi cînd tristeţea îi pare o utopie. Contrastul face diferenţa şi revelă mai
limpede adevărul vieţii şi, de ce nu, poate în egală măsură, al
morţii.
2 decembrie 2016. Vineri. Recitesc ceea ce am scris în zilele trecute, fără să fiu prea mulţumit. Adevăratul Iov pare să
fie în ceea ce n-am spus. Un Iov mînios şi relativ sceptic, care reclamă fără întrerupere propria-i curăţenie şi nevinovăţie, aflat
pe un drum al Damascului, sub privirea lui Dumnezeu, plecînd
Iov şi ajungînd tot Iov, un Iov care se pune pe sine zălog la încercare, care vorbeşte împotriva sa şi chiar şi împotriva Domnului, de ciudă că nu i se arată şi nu-i vorbeşte, un Iov care, după
ce îl vede pe Dumnezeu şi după ce e convins de morala sa
dreaptă, i se face scîrbă de el însuşi. Cine are, cine ar avea puterea unei atare purtări?! Posibila culpă produce un soi de exorcizare. Suferinţa purifică omul: smeritul Iov se pocăieşte în
ţărînă şi cenuşă, învăluit de o rostire esenţială: „Ascultă-Mă, şi
voi vorbi; te voi întreba, şi Mă vei învăţa”.
Citesc şi recitesc Cartea lui Iov şi am totuşi o scuză, care
nu mă acuză deloc: ceea ce fac nu este un exerciţiu anagogic,
nu mă pot ridica, nici nu mi-am propus asta, de la textul literar
la sensurile sale posibil mistice. Sunt un impresionist obişnuit şi
ascult de dictarea eului meu aflat într-o stare nu tocmai bună.
Doar atît!
6 decembrie 2016. De Sf. Nicolae, un cadou: am visat-o
azi-noapte pe Doina, dar nu aşa cum aş fi vrut. Dar e un semn
că spiritul ei este (şi) aici, că nu m-a părăsit. Era geloasă, voia să
mă protejeze de ispite, o gelozie firească, neutră, ceva compatibil cu iubirea. Secvenţa a durat însă foarte puţin, nimic din ea
nu amintea în vreun fel lucru tragic petrecut, moartea, viaţa ei
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de după viaţă. Mi s-a părut că visul sugera statornicia unui sentiment, a unui legămînt: că mă iubeşte pînă sau şi dincolo de
mormînt, acolo unde este înconjurată de verdeaţă şi unde continuă să culeagă flori de cais, cum prevedea acel preot din Oradea deschizînd o carte sfîntă.
8 decembrie 2016. Revin, din nou, la Iov, un personaj
răscolitor şi paradigmatic, sigur pe sine şi pe interogaţiile sale.
Cioran s-a identificat nu o dată cu acest om, cu unele din trăsăturile sale, după cum s-a şi îndepărtat de el. „Doamne, fără tine
sunt nebun şi cu tine înnebunesc”, spune eseistul undeva. Critica a văzut în acest răşinărean belicos un Iov postmodern. Însă
un spirit cioranian sau un critic zelos şi tendenţios ar putea pretinde că află subtextual, în vorbele lui Iov, mai cu seamă în cele
adresate lui Dumnezeu, o formă travestită de linguşire. Ar fi o
exagerare, desigur, vecină cu blasfemia, un efort gratuit, ceva
vidat de sens. De ce s-ar pune bine, să spunem aşa, Iov cu Stăpînul absolut al lumii, de vreme ce a pierdut tot, în afară de sine
şi de soţie? Ce altă mare nenorocire s-ar mai putea abate asupra
lui, în afară de moarte, de care arată că nu îi este frică?
Cu păcatul mîndriei la vedere, poate singurul lui păcat,
Iov e totdeauna sincer, deschis şi onest, el nu are nimic de ascuns, ştie cu certitudine că nu poate purta vreo mască. După
cum, victimă a unei nenorociri fiind, el nu poate exprima nici
atitudinea înşelătoare de victimă sau să se folosească insidios
de vreun scut al victimizării, chiar dacă, amintindu-ne cuvintele
lui Tz. Todorov din Abuzurile memoriei, se plînge, protestează şi
pretinde. Iov îşi plînge însă, simbolic, propria-i suferinţă, e revoltat pentru că Dumnezeu întîrzie să apară şi să-i vorbească, şi
tocmai de aceea, ca un om curat şi neprihănit, are pretenţia în
sinea sa că ar avea dreptul la o atare favoare, pentru a se face
dreptate unui om cu adevărat credincios.
Pecetea existenţială a lui Iov rămîne însă răbdarea. Şi
suferinţa răbdătoare. Acea suferinţă care este ca o lamură, ca o
încercare de ardere şi de purificare, ca o probă de rezistenţă în
faţa răului. Un rîu pe care unii îl trec şi ajung cu bine pe celălalt
mal, în vreme ce alţii, din varii pricini, se pot îneca. Prin suferinţă, atingem frumosul, căci chipul suferinţei este chiar chipul
frumosului ca atare. O spune Mîşchin, personaj cunoscut din
Idiotul lui Dostoievski: „E greu să interpretezi frumuseţea. Frumuseţea este o enigmă”. Dar conchidea aşa după ce analizase
portretele Adelaidei, care trimitea la frumuseţea grecească, al
Alexandrei, blîndă şi simpatică, dar tristă, al Elisabetei, înconjurată de o aură copilăroasă, şi al Aglaiei, cel care ar fi „aproape
tot atît de frumos ca şi al Nastasiei Filipovna. Pe chipul ei, continua Mîşchin, este întipărită multă suferinţă”.
Suferinţa, inclusiv sau poate înainte de toate a lui Iov,
nu poate fi, în esenţa ei, decît o expresie a frumosului natural.
Iar frumuseţea, şi nu pîrjolul urîtului sau al răului, va salva
lumea, iată concluzia marelui prozator rus.
12 decembrie 2016. Poate nu întîmplător mi-a căzut în
mînă, cum se spune, cartea Omul în căutarea sensului vieţii. De
fapt mi-a recomandat-o Ionică, ginerele nostru, medic generalist şi geriatru deopotrivă. Este scrisă tot de un doctor, Viktor E.
Frankl, psihiatru şi scriitor în egală măsură, o carte vîndută în
peste nouă milioane de exemplare şi considerată a fi în topul
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celor mai influente zece cărţi din America. Frankl a supravieţuit lagărelor de concentrare, a trecut prin multe experienţe
care l-au marcat indelebil şi l-au îmbogăţit spiritual. Părinţii, fratele şi soţia sa au murit în camerele de gazare, a scăpat doar
sora lui. La Clinica de neurologie din Viena, al cărei coordonator a fost vreme de 25 de ani (a murit în 1997, la 92 de ani), a
avut mulţi pacienţi şi a teoretizat şi practicat logoterapia, o metodă interesantă, subtilă şi eficientă de aflare a sensului vieţii.
Obişnuia să îşi întrebe diferiţii lui pacienţi un lucru aparent surprinzător: „Care este motivul pentru care nu te sinucizi?” Proceda aşa pentru a se edifica asupra paşilor proiectaţi în
scenariul său psihoterapeutic, căci fiecare îi oferea un alt motiv
pentru care nu şi-ar fi curmat viaţa.
Dincolo de întîmplările din lagărul de concentrare, exclusiv tragice, vorbeşte concentrat, în partea a doua a cărţii, despre logoterapie, iar în cadrul acesteia invocă la un moment dat
sensul suferinţei. M-a făcut să-mi reaşez suferinţa într-un fascicul de lumină şi s-o regîndesc. Să-i găsesc sensul ei în sensul vieţii mele. Aici, Iov, la care sensul suferinţei este implicit, mă ajută
cu pilda credinţei sale nestrămutate în Dumnezeu, tot aşa cum
îmi îmblînzesc durerea exemplele celor care, sprijiniţi pe aceeaşi
credinţă şi pe aceleaşi valori, au suferit şi au suportat mediul
carceral.
Negreşit, Doina a fost mai bună şi mai curată decît
mine, a avut un suflet nobil în exclusivitate, a fost incapabilă de
a gîndi şi de a face rău cuiva, aptă doar de iubire sinceră pentru
mine, pentru copiii ei, pentru cei apropiaţi, avînd o înţelegere
aparte pentru felul în care îşi apropia pe cineva.
În logosul vieţii, nu atît în logica ei, care este sub el, relaţia dintre viaţă şi moarte are o ecuaţie specifică. Destinul a
ales astfel ca Doina să plece în Săptămîna Patimilor, înaintea
mea, spre ziua cea ne-nserată, lăsîndu-mă pe mine să sufăr, să
devin mai bun, să mă purific şi să am astfel şansa, cel puţin virtual, de a o (re)întîlni, cel puţin simbolic, undeva, în acelaşi loc,
în acelaşi luminiş. („Vedeţi, spuse el ocolindu-i privirea, nici
măcar Dumnezeu nu poate să ne despartă acum” – Camus în
Ciuma).
Ce tragic cu adevărat ar fi fost ca ea să fi supravieţuit
dispariţiei mele! Numai că ordinea plecării nu o stabilim noi, în
afara cazurilor de sinucidere, sau poate nici atunci, ci este o ierarhie care ne supradetermină.
Trebuie să înţeleg că suferinţa devine, în acest mod,
ceva necesar şi poate să înceteze să mai fie atît de destrămătoare de fiinţă dacă îi aflu un sens. Iar dacă durerea nu poate fi
evitată, atunci singurul ţel este căutarea şi găsirea unui sens al
vieţii. Nefericirea, spunea un profesor de psihologie pe la jumătatea secolului XX, pare să fie un semn de inadaptare. În
vreme ce imperativul fericirii ţine de ceea ce gîndim noi în fiecare zi despre igiena noastră mintală, o atitudine responsabilă
pentru faptul că nefericirea inevitabilă este „sporită cu nefericirea de a fi nefericit”. Important este însă curajul suferinţei, cel
ce face ca viaţa să aibă inexorabil un sens. Putem astfel trăi în
orizontul unui, îl citez tot pe Frankl, optimism tragic, cel care dă
tocmai acest sens vieţii, în pofida faptului că aceasta din urmă
este scrijelată cu vinovăţie, suferinţă şi moarte.
Poţi oare să trăieşti a doua oară?! Dacă ne luăm după
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Frankl şi alţii asemenea lui, da, se poate, numai cu condiţia ca
suferinţa să fie sublimată în iubire, într-o altă iubire, în bucuria
naturală, nu artificială, de a cunoaşte pe cineva, altfel spus întrun up date al sensului vieţii în funcţie de suferinţa inevitabilă
prin care ai trecut şi de care nu te poţi despărţi pentru totdeauna. Suferinţa va fi astfel pusă într-o surdină, aproape integral interiorizată, metamorfozată în ceva ce poate să-ţi
înnobileze viaţa.
Pentru asta însă trebuie motivat întreg psihicul, căci e
nevoie înainte de toate de voinţă de sens, nu de voinţă de plăcere, ca la Freud, nici de voinţă de superioritate sau de putere,
ca la Adler. Este ceea ce şi-a propus, în veacul trecut, cea de-a
treia şcoală de psihoterapie de la Viena, în frunte cu Frankl.
13 decembrie 2016. Viaţa noastră are deci permanent
un sens, de care se poate să nu ştim prea multe sau chiar deloc.
Cînd devenim însă conştienţi de rostul nostru în lume, în relaţia
cu lucrurile şi cu fiinţele care ne înconjoară, atunci e nevoie să
actualizăm acest sens al vieţii, cu informaţia şi energia ce vin
dinspre noi – dorinţe, valori, ideal actualizat, dar şi dinspre exterior, prin ceea ce ne-a motivat sau determinat să urmăm o
atare cale.
Care sunt în fond căile prin care putem opera un up
date al sensului vieţii? Restrîngînd pe cît se poate de mult la o
cifră simbolică, Frankl se referă la trei: prin creaţie şi prin acţiunea de a înfăptui ceva, prin a experimenta ceva sau prin a cunoaşte o altă fiinţă umană şi, în cele din urmă, prin felul în care
ne raportăm la o suferinţă de neevitat.
Cunoaştem asemenea cărări de mai mult timp, din vechimea cea mai veche. Ne-au spus-o Grecii illo tempore: dacă zilnic atitudinea noastră este cuprinsă de adevăr, bine şi frumos,
atunci vom simţi un sens nobil al vieţii, după cum un criminal
notoriu va avea un sens ignobil al vieţii, pe care şi-a pus-o în
slujba răului, minciunii şi urîtului (nonestetic). Şi tot aşa, prin
dragoste, prin iubire, cunoscînd o altă fiinţă şi iubind-o cu adevărat, înfăptuim un dublu sens: pe de o parte al vieţii noastre,
pe de altă parte al fiinţei iubite, căreia, doar prin iubire, o facem
aptă să-şi revele potenţialităţile şi totodată să le actualizeze întrun dezirabil sens al vieţii. Virtualul cel mai bun dintre cele posibile devine astfel realitate.
Însă, în logoterapie, spune Frankl, dragostea, la fel de
fundamentală ca şi sexul, nu poate fi „interpretată ca un simplu
epifenomen al înclinaţiilor şi instinctelor sexuale, în sensul unei
aşa-numite sublimări”. Spre deosebire de ceea ce se crede în
mod aproape obişnuit, un mod formatat în mare parte de
media şi de pornografia ieftină (tot cea nonestetică), pentru
care e valabil sloganul: „Hormonul bate neuronul!”, ei bine, contrar acestei tendinţe, şi aceasta pare să fie normalitatea, firescul uman, şi anume sexul reprezintă un mod propriu de
manifestare a iubirii, o cale de obiectivare prin trăire a celei mai
suverane sau ultime intimităţi care nu poate fi decît dragostea
(expresia „a face dragoste” spre asta indică!). Prin urmare, şi aici
sunt din nou de acord cu Frankl, dragostea, iubirea nu este un
„simplu efect secundar al sexului”, ci, cum am văzut, cu totul şi
cu totul altceva.
15 decembrie 2016. Vreme de iarnă. A nins puţin, au fost
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chiar şi minus 29 de grade sau mai puţin. Azi merg la Bucureşti,
la Academie, să-mi ridic premiul Mircea Florian pe care mi l-au
acordat pentru Cel de-al treilea sens. Mă însoţesc nepoţii mei,
Betty şi Alex, dar şi Bianca, prietena lui, mă duc cu maşina lor,
a noastră are un defect, cred că bateria este de vină.
S-au încheiat alegerile parlamentare. Lamentabil. Liberalii, cu care, contre coeur, am votat, au luat-o serios în jos.
Acest partid istoric va avea, după toate probabilităţile, soarta
ţărăniştilor. Sau poate îşi va reveni din pareza de care suferă,
dar asta se va întîmpla numai dacă se va ivi un lider capabil de
un atare efort. Cu o „democraţie totalitară”, ţara a ajuns să fie
mai toată roşie, PSD-istă, mai puţin vreo şapte judeţe în care au
cîştigat liberalii (Sibiu, Alba şi Cluj) şi maghiarii (Covasna, Harghita, Mureş şi Satu Mare). Campionul alegerilor (au mers la vot
vreo 18% din populaţia cu drept de vot!), PSD, a mers din ’90
pînă acum în linie dreaptă, fără întrerupere, ajungînd acum la
45%. Într-o ţară unde imbecalizarea a atins cote alarmante, poporul a devenit parcă, din nou, populaţie, iar acest partid cîştigă
constant pentru că este lada cu zestre a naţionalism-comunismului românesc. Nu-i de mirare că diaspora creşte numeric ca
eroul din poveste! Ce ne aşteaptă oare în viitor?!
18 decembrie 2016. Bucureşti, micuţul Paris, îmi pare de
fiecare dată un burg şters, prăfuit, aglomerat, puţin pestriţ, cu
străzi întortocheate, cu bulevarde mari şi reci, cu magazine care
vor să-l sincronizeze cu modernul, să-i facă up date-ul de oraş
european. Parcă singurul merit este acela de a-ţi pierde urma în
el, de a te putea scufunda într-un anonimat confortabil. Am impresia că aceste dioptrii mi le-au pus anii studenţiei, după cum,
în urma lecturilor din Caragiale, nu mă pot desprinde aşa de
uşor de imaginea unui oraş numit (şi) Tîmpitopole, cu locuitori
din toate zonele ţării aciuaţi aici, cu brandul lui Mitică bucureşteanul drept calitate supremă, cu oameni proveniţi din cei care,
înainte de 1989, s-au luptat din răsputeri pentru un buletin de
Bucureşti.
Academia Română, un loc de a cărui bibliotecă este
legat urdinatul meu din anul patru de facultate, atunci cînd miam pregătit lucrarea de licenţă. Am studiat aici într-un an cît sămi ajungă pentru alţii nu ştiu cît după aceea. Amintiri ca umbre
pe pînza de păianjen a vremii, timp care nu se mai întoarce. De
la hotelul Ibis (fostul Griviţa) unde ne-am luat camerele, am fost
seara într-o recunoaştere. O plimbare care s-a prelungit vreo
două ore, pe Calea Victoriei şi apoi la Universitate şi bdul. Nicolae Bălcescu. Le-am arătat nepoţilor mei, între altele, şi locul celebrei cafenele Capşa, precum şi alte obiective nu mai puţin
turistic-culturale: Atheneul Român, Sala Palatului, Piaţa Universităţii, Piaţa Constituţiei ş.a.
La Academie, m-am întîlnit cu foştii mei profesori, deveniţi între timp academicieni, Al. Boboc, Gh. Vlăduţescu, I.
Pârvu, dar şi cu un fost elev de-al meu pe care l-am molipsit cîndva cu filosofia şi care, acum, venise alături de mine pentru un
premiu.
22 decembrie 2016. Comemorare şi rememorare, sau invers. Citesc despre subtilele distincţii pe care le face Ricoeur în
Memoria, istoria, uitarea. E ziua în care mulţi conaţionali îşi deapănă ceea ce au trăit cu peste două decenii şi jumătate în
urmă. Cînd s-a rupt veriga cea slabă şi lanţul dictaturii a căzut,
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cînd dictatorul cu a sa Tîmpă au fugit mişeleşte, cînd Dumnezeu pogorîse asupra noastră o vreme parcă paradisiacă – toată
lumea a răsuflat liniştită, dar şi mai liniştită a fost după fatidica
zi a Crăciunului.
La noi, a venit vecina şi a bătut în uşă, să deschidem
televizorul că a fugit… Incredibil, mi-am zis, cu toate că ştiam
prea bine ce se întîmplase la Timişoara, am ascultat cu Doina
radio Europa Liberă, auzisem strigătele de disperare, împuşcăturile, totul, după cum am urmărit şi acea declaraţie-mascaradă
în legătură cu amestecul străinilor în lovitura de stat, în fapt singurul mare adevăr rostit de dictatorul pe care moartea începuse
să-l sperie.
Au urmat zile încleştate, de frig interior, nu ştiam ce ne
aşteaptă, nu ştiam ce fac ai noştri de la Sibiu. Aveam să aflăm că
totul e în ordine, cîtă ordine mai putea fi în acea stare de anomie a societăţii româneşti.
Mai tîrziu, am venit singur la Sibiu, cu transferul din învăţămînt în buzunar, mă chemase Mircea Braga pentru a pune
pe picioare o structură de presă. Am hălăduit (iau aici sensul
vechi al termenului) iniţial prin redacţia primului cotidian postdecembrist, Dimineaţa, după care aveam să mă duc la Transpres,
prima Casă de Presă şi Editură din oraşul de pe Cibin.
După vreun an şi ceva de presă tip magazin, am revenit în învăţămînt, de data asta la Universitate, unde m-a chemat să vin, cu o nobleţe aparte, de lord, rectorul Dumitru Ciocoi
Pop. Despre toate aceste avataruri trecute şi prezent-trecute –
poate altă dată.
31 decembrie 2016. Ştiu că e un risc la mijloc dacă voi
converti toată exorcizarea de aici, mărturisirea mea terapeutică
într-o mărturisire făcută, deloc ostentativ, în agora. Confesiunea, sugera Camus, este cerută de multe ori de vinovăţie, ceea
ce nu este cred cazul meu, însă fără să mă asemăn cumva cu
chipul unui înger. Este adevărat că „scrisul confesiv, cum îmi
scria o colegă de şantier, în contexte tragice, dobîndeşte un
uriaş potenţial eliberator”, iar „miza estetică trece în plan secund, cel puţin ca intenţie”. Mai cu seamă că, se va spune, paginile mele sunt pline de crase banalităţi ale unei vieţi obişnuite,
poate chiar mediocră, fără să aspir la o comparaţie cu amploarea şi profunzimea celor exprimate de omul mediocru (sintagma
e a lui Noica) din Muntele Vrăjit al lui Thomas Mann.
Comparaisons n'est pas raison! Şi-atunci, are vreun sens
să împărtăşesc iubirea şi suferinţa mea cu fiinţe alogenetice, în
locul unei poate cucernice discreţii? Singurul care nu vrea, chiar
dacă ar putea, să răspundă la o atare întrebare sunt chiar eu, cel
ce a trăit brutalitatea şi viclenia concretului. O va face însă, sunt
sigur, restul, şi restul contează, e drept, chiar dacă grila de despuiere a iubirii şi suferinţei este a lui ca şi cum.
…Dacă nu-i eronat calculul făcut, am trăit pînă azi 24.
326 de zile. Iar dacă nu iau în seamă extensia noţiunii de zi, şi
anume: perioadă de 24 de ore, atunci s-au scurs şi tot atîtea mii,
sute şi zeci de nopţi. Oare cîte zile şi nopţi îmi mai sunt îngăduite, Doamne?!
Voi trece pragul dintre ani la Sălişte, de data asta fără
Doina, ci doar cu nepoata mea, Betty (care a ratat sky-ul din
cauza unei viroze), cu Sanda şi Ionică.
Aş vrea şi să uit, şi să nu uit luna aprilie a lui 2016!
Amin!

1/ 2017

Euphorion

Mircea Braga

În lumea „obiectelor de putere”

În structura unei mari biblioteci publice, noţiunea de „colecţie” delimitează sectorial, în bună măsură prin desprindere
de ceea ce, sub aspect organizatoric, facilitează accesul la cartea destinată lecturii, ca primă și esenţială funcţie. Cu puţine
excepţii, componentele unei colecţii sînt deschise doar cercetării, dar și atunci, de regulă, doar ca fotocopii, iar, în ocazii speciale, apar prezentate publicului în siguranţa exponatului.
Condiţia de bază a respectivelor obiecte este sigilarea într-o materialitate a cărei fragilitate le plasează în cartografia rigidă, obsesivă și imperturbabilă a izolării, asiguratoare prin actul
conservării. Extremele se ating: la limita de sus, ele se definesc
drept singularităţi; la cea inferioară, le străjuiește raritatea. De
cele mai multe ori, configurarea unei colecţii se supune unui
principiu pe care îl vom numi ca fiind unul „de dicţionar”, în sensul în care fiecare unitate este raportabilă la același gradient al
generalităţii funcţiei. Putem întîlni, astfel, colecţii de carte veche
(indiferent de domeniu sau de limbă) și, implicit, rară; de ziare
și reviste, niciodată cu absolută acoperire istorică sau editorială;
de volume cu autografe, dar și cu ex librisuri; de cărţi, apărute în
tiraj restrîns, unele cu ilustraţii semnate de mari artiști plastici;
de biblioteci și arhive provenite din donaţii, emblematice pentru efortul intelectual al unor personalităţii de excepţie; de manuscrise și corespondenţă; de afișe și fotografii; de documente
mai mult sau mai puţin oficiale etc. Altfel spus, o asemenea bibliotecă publică este și o însumare de colecţii, atașate unei secţiuni specifice, în care regulile de prezentare (cele de utilizare
fiind, pentru unele dintre acestea, aproape inexistente) și tehnicile de conservare sînt preluate din zona muzeistică. Uneori,
nici „materialul” colecţiei nu este același cu al bibliotecii, din
moment ce putem întîlni aici, bunăoară, chiar și obiecte care au
aparţinut ambientalului unui scriitor celebru.
În schimb, orice bibliotecă particulară evidenţiază o clasă
de mobilităţi cauzale la care se raportează și colecţia, ambele
afirmate drept constituiri care, după ce-și declină, prin unitatea
de formă și conţinut, reducţia specifică, ne vorbesc, prin chiar
această constrîngere, despre cel care le-a iniţiat și care le posedă. Ceea ce trimite aserţiunea de mai sus către locul comun
este faptul că, dintotdeauna, atît colecţia, cît și biblioteca au fost
simţite ca decurgînd din exerciţii supuse unor precizabile interese, pasiuni, obsesii, plăceri, dorinţe, intenţii lucrative etc., pe
direcţii multiple și imprevizibile, în care varietatea trăirii nu este
egalată decît de diversitatea obiectuală. Predominant, factorul
psihologic pune între paranteze socialul, întrucît finalitatea este
de ordin individual, probîndu-și utilitatea pe temeiul unei valorizări „închise”, chiar și în cazul în care acumularea (care este
doar aparenţa, „umbra” colecţiei) este iniţiată cu intenţia constituirii unui depozit în perspectiva convertirii sale ulterioare în
valori financiare (colecţia de tablouri, de bijuterii ș.a.).
De fapt, valoarea în parte a fiecărui obiect poate și ea varia
indefinit, fără a fi esenţială pentru adevăratul colecţionar: de la
una detașabilă (cartea veche sau piesa numismatică rară) la cea
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Biblioteca și irealismul realită5ii
neglijabilă în datele sale concrete (etichete ori cutii de chibrituri), pentru ca, în final, întregul să primească o cotă de excepţie doar la întîlnirea cu o pasiune similară. Psihologia ratează
inutilitatea, colecţionarul nu discreditează niciodată, ci valorizează, altfel decît în cotidian, în registrul strict în care devine
observator și beneficiar: obiectul se desprinde de valoarea sa
materială, pentru a intra în consonanţă cu o adresă trăită a existenţei posesorului. Colecţionar este cel care și-a aliniat o parte
a vieţii unei pasiuni, pe o diagramă care, de-a lungul istoriei, nu
a fost și nu va fi niciodată schiţată în întregul ei, fiindcă, în majoritatea cazurilor, și viaţa colecţiei durează cît cea a posesorului ei. O întrebare, totuși, persistă: Ne aflăm, în situaţia dată, în
faţa unei act de fetișizare? În parte, răspunsul poate fi afirmativ; în altă parte, liniaritatea răspunsului ar fi inadecvată: o mai
amplă desfășurare a exerciţiului explicativ ne îndepărtează,
cum am precizat deja, de simpla alocare psihologică a procesului, date fiind condiţionările multiple în imediat, în concretul individual, ca și de treptele mentalului, dacă acestea departajează
doar la adăpostul segmentelor de istorie structurate ca epoci.
Dincolo, însă, de apropieri mai mult sau mai puţin posibile
între cele două realităţi (culturale, în ultimă instanţă) – mergînd
pînă la a recunoaște că și biblioteca personală poate afișa, în
prim plan, statutul unei acumulări conduse printr-o pasiune,
așadar dislocîndu-l parţial pe cel de instrument de lucru –, aliniamentele rămîn necesar distincte. Din multele exemple la îndemînă, decupăm unul singur: bibliotecii sale extrem de
specializate, cuprinzînd nu puţine titluri inexistente chiar în marile biblioteci publice din ţară, Adrian Marino i-a atașat o la fel
de impresionantă colecţie filatelică, avînd ca tematică „literatura universală”. Dacă biblioteca sa fusese expresia necesităţii,
colecţia – deși consonantă celei dintîi prin profil și realizată nu
fără efort – traduce o pasiune care introduce calmul și destinderea, fie și doar temporare, în laboriosul demers de descoperire și interpretare a elementelor constitutive unui enorm cerc
hermeneutic, așa cum și-l centrase el pe „ideea de literatură”.
Așadar, și colecţia era gîndită ca un soi aparte de utilitate conexă, în vederea instalării „momentului zero” în cîmpul de intens
efort intelectual, moment pe care – în alt plan, dar similar ca
efect – îl căuta și Mircea Ivănescu, spărgînd timpul concentrării
asupra traducerii lui Faulkner, Joyce sau Musil cu lectura romanelor poliţiste. În a doua situaţie, însă, „obiectele de repaus” nu
s-au constituit în colecţie, poetul „altor poeme vechi nouă” neavînd și preocuparea acumulării.
Cu un pas mai departe, din moment ce procesul pe care îl
avem în vedere există exclusiv prin concretizare obiectuală,
atunci fluxul care face acest lucru posibil avansează un vector a
cărui funcţie este, graţie esenţei sale, de a instala, mereu și
mereu, alte „realităţi” ilustrative. Istoria mentalităţilor și, îndeosebi, istoria credinţelor și religiilor au dislocat, în cele din
urmă, acest vector de transfer ca putere de simbolizare și, ca
atare, definitoriu pe registrul ontologic. „Filozofia imaginilor”,
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căreia Jean-Jacques Wunenburger i-a dedicat un întreg volum,
se raportează astfel, prin conceptualizarea mecanismului simbolizant, la întreaga dinamică existenţială a omului ca măsură
de modelare a realităţii prin trecerea acesteia prin filtrele spiritualităţii. Pe o primă treaptă, simbolizarea reprezintă o investire a unui obiect cu o paletă de calităţi pe care materialitatea sa
nu le-a conţinut și nu le conţine: e vorba de o externalizare „în
forţă” a unei calităţi/puteri dorite și, imediat, de „lectura” adecvată a respectivei investituri. Fenomenele de tabuizare și de fetișizare, apelul la amulete, la orice „obiecte de putere”, de
exercitare înafară sau de protecţie, comunicarea și colaborarea
cu forţe inaccesibile și inexplicabile, deși condiţionate în multiple feluri, se afirmă ca instrumentar dependent de șansă, dar
necondamnat printr-o asemenea oscilaţie. În De la Zalmoxis la
Genghis-Han, pentru o anumită epocă, Mircea Eliade menţionează funcţia de excepţie ca „obiecte de putere” a steagului și
a măciucii, în jurul cărora s-au strîns acele confrerii de războinici
numite Männerbünde, beneficiare astfel de o vizibilitate sporită.
La nivel de istorie a credinţelor, însă, Mircea Eliade accentuează
asupra faptului că atribuiri similare au fost prezente fără încetare atît în realitatea omului primitiv, fie agricultor, fie vînător
(ne-o arată picturile rupestre), cît și în cea a societăţilor tribale,
cu diferite grade de structurare socială (aici prezente sub forma
craniilor dușmanilor, a ”scalpurilor” acestora, a coarnelor sau a
dinţilor de animale sălbatice). În Antichitate și Evul Mediu, armele puteau avea protecţie divină (vz. armele și platoșa create
de Hefaistos pentru Achile în Iliada) ori erau detașate ca singularităţi de mare eficienţă prin denominaţie (în Cîntarea lui Roland, sabia eroului fusese numită Durendal, iar în Cavalerii Mesei
Rotunde, regele Arthur poseda Excaliburul).
Cînd convocarea acestor obiecte a tins a se organiza –
poate, iniţial, pe principii șamanice –, articulările pe suport mitic
au prelungit și stabilizat practicile în expresivităţi ritualice, nu
fără o prealabilă selecţie subsumată trecerii de la prestaţia individuală la cea socială, cea de a doua „închisă” în specificul și
particularităţile evidenţiate tocmai printr-o anume ordine a
practicii simbolice. Amplitudinea acestei practici, evidenţiată de
„deconstrucţia” aplicată, cu precădere în secolul trecut, atît spaţiului mitologic și religios, cît și extensiilor atașate legendarului
sau basmului, a făcut necesară și intervenţia exerciţiului taxonomic, cu evidentă raportare la încercările de clasificare a chiar
„substanţialităţii” multiplelor planuri mitice. Dacă Roger Caillois se limita la separarea mitologiei situaţiilor de mitologia eroilor (vz. Le Mythe et l’Homme, 1938), alţi cercetători au vorbit
despre o mitologie animalieră ori vegetală (reale sau/și imaginare), o mitologie acvatică, o mitologie mineralogică, o mitologie astrală ori o mitologie a obiectelor (mai mult sau mai puţin
afectate de prelucrare, de condiţia de artefact). Practic, fiecare
segment al realităţii a putut și poate primi o atare investitură
mitică, ilustrată pînă și în stazele degradate ale prezentului,
abordate astfel de Roland Barthes sau Jean Baudrillard, și fără
a uita revirimentul înregistrat, astăzi, de practici în ordine magică („neagră” sau „albă”) ori de prestaţii „colorate” știinţific, înscrise pe traseu numerologic sau astrologic. Nu sîntem departe
de a afirma că o discuţie îngrădită între „adevăr” și „neadevăr”
este inoperantă în faţa realităţii că, de-a lungul întregii sale istorii, omul nu a încetat să prezerve încărcătura magică a întregului univers.
La rîndul lor, obiectele magice, aflate într-o aproape inepuizabilă diversitate, ţin de o permanenţă care, de fapt, justi78
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fică fiinţa, omul (greșea, oare Nietzsche?), din moment ce ele
desfășoară, aproape fără excepţie, un același centru al funcţiei,
în esenţa căruia se află puterea dobîndită. Limitîndu-ne la carte,
chiar istoria scrisului ne indică faptul că, în temeiul acestuia, sa aflat de la început o formă a puterii, fie de natura conservării
datelor, fie de a comunicării de informaţii cu semnificaţii în durată. Iar marile religii, de la zoroastrism la creștinism și islamism, au apărut în orizontul puterii cărţii. Ar fi, totuși, de
menţionat că, în cazul numitului „obiect de putere”, valorizarea
sacră a acestuia (ca și a altora, de altfel) s-a exercitat printr-un
act de investitură, iniţial consecinţă a invocării, cel epifanic apărînd ulterior, odată cu instalarea constructului mitic: este momentul ce cristalizează autarhia procesului, înlăturîndu-se
condiţionările pre-religioase, redefinindu-i-se adresabilitatea și,
implicit, stringenţa finalităţii. Posibilitatea multiplicării aceluiași obiect ne arată că materialitatea sa e lipsită de importanţă
în faţa unei investituri originar-singulare ce translează „realitatea” concretului ca atare, ceea ce nu blochează, totuși, șansa
altor investiri: pe de o parte, ca obiect de cult, aceeași carte
poate fi utilizată în orice concreteţe a înlocuirilor periodice prin
reeditare; pe de altă parte, a citi Biblia, de pildă, ca literatură indică o investitură paralelă, diferită, dar validă, la rîndul ei indiferentă la variaţia concretului obiectual.
Dar actul de investire cu sens finalizator a obiectului, a oricărui obiect, își are ciudăţeniile lui, lăsîndu-ne în faţa unei variabile de cele mai multe ori incontrolabile: direcţia aparţinînd
autorului poate fi părăsită, cea instituită prin canon ori „legiferată” prin practică ritual-religioasă abandonată ori schimbată
uneori radical, ceea ce indică deopotrivă starea multiplu semnificantă a obiectului, cît și cea imprevizibilă a registrului puterii de a semnifica a „consumatorului”. Iar odată cu creșterea
presiunii mundanului, mereu extinsă cu fiecare accent civilizator, funcţiile căutate prin investire s-au diversificat pînă la a dezvolta direcţii de finalizare din care nici derizoriul nu a mai fost
înlăturat. Am putea fi tentaţi să vorbim de anomalii, dacă nu ar
fi în cauză și o anume structurare „naturală” a procesului. Ca să
rămînem în spaţiul cărţii, vom detalia o asemenea situaţie surprinsă în romanul Omul obsedat de cărţi al ziaristei americane
Allison Hoover Bartlett.
De fapt, căutînd o aliniere la mai vechiul normativ al teoriei speciilor literare, poate nu chiar de un „roman” poate fi
vorba, ci de un text aglutinat, un mixaj – abil, totuși – al unor
paradigme textuale variate, faţă de care doar controlul derulării acestora, supus tempoului narativ, vine dinspre geografia și
logica armonizatoare ale romanescului. Ziaristă nu de mare notorietate, fiindcă nici domeniile în care a profesat nu se aliniau
zonelor de larg interes public (artă, știinţă, educaţie etc.), Allison Hoover Bartlett pornește de la cazul real al descoperirii autorului unor repetate și spectaculoase furturi de cărţi, efectuate
cu o abilitate care nu lăsa loc niciunei informaţii cu privire la
făptuitor. Identificarea acestuia nu s-a datorat investigaţiilor poliţiei, mai puţin interesată de situaţii în care valorile relativ mici
ale fraudei (în comparaţie, de pildă, cu furturile de tablouri aparţinînd unor mari creatori) erau disproporţionate în raport cu
efortul depus și, în plus, cunoscînd faptul că majoritatea iubitorilor de cărţi fusese întotdeauna înclinată să considere furtul
acestora ca singurul delict... nobil. Sub acest ultim aspect, chiar
cuvîntul de ordine din mediul vînzătorilor și al colecţionarilor
este că „orice carte rară e o carte furată” cîndva, fiind „imposibil
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să reconstitui întreaga istorie a fiecărei cărţi cînd vine vorba despre
posesorii ei”.
Pasiunea de a colecţiona, incluzînd posibilitatea satisfacerii prin rapt a acesteia, pare a nu avea o explicaţie suficientă în
pasiunea, în iubirea excesivă pentru obiect, cum sugerează titlul original al romanului scriitoarei americane, The Man who
loved Books too much (Omul care a iubit prea mult cărţile). Freud
însuși a licitat, considerînd că o atare practică este însoţită de
plăcerea derivată din sentimentul cuceririi, marcînd o intermediere între patimă și obsesie din moment ce respectiva plăcere
ocupă „locul al doilea, din punct de vedere al intensităţii, înaintea
ei clasîndu-se doar dependenţa de nicotină”. Citînd un pasaj dintrun studiu despre sublim al Patriciei Hampl din 2006, și Allison
Hoover Bartlett subscrie la un accent încă mai radical: „A cole-

care se consumă exclusiv ca materialitate, cartea nu-și emite interioritatea, își exhibă valoarea doar ca simplă prezenţă. Colecţionarul, de regulă, nu citește cărţile pe care le strînge (cele mai
multe excepţii le întîlnim doar în antichitate: Euripide, Cicero
etc.), drept pentru care persoana „care fură pentru uzul personal”, deci pentru a citi o carte pe care n-o poate cumpăra, nu
aparţine domeniului în cauză și, cu toate că este culpabil, beneficiază de mai înaintea menţionată... „nobilitate” a faptei. (Ca
de obicei, limbajul aproximează!). O asemenea bibliotecă nu
este sectorizată în funcţie de criteriile cunoscute, tradiţionale, ci
numai ca oglindă de concretizare a opţiunii colecţionarului pentru delimitabile caracteristici ale „obiectului de hîrtie” care îl
personalizează, îl aduc cît mai aproape de starea de unicat fie și
numai prin elemente conexe statutului său de fapt. Valoarea că-

cţiona nu înseamnă pur și simplu a strînge obiecte. Înseamnă a
privi într-un anumit fel: o privire care este în ea însăși un fel de dorinţă arzătoare. A privi astfel înseamnă a fi posedat, a te rătăci”.
Dar dacă este așa, ceea ce ne comunică orice dicţionar, menţionînd bibliofilia (acoperind sentimentul iubirii) ori bibliomania
(ca trecere a pragului obsesiei), limitează eufemistic, fiindcă posedarea înseamnă o captivitate asigurată de un agent trecut
printr-un soi de ciudată deificare (sau satanizare, dacă nu e prea
mult spus), iminenţa dependenţei aliniind starea de autotelie:
colecţia își este suficientă sieși, avîndu-și cauza și funcţia în ea
însăși.
Formal, colecţia de cărţi există ca bibliotecă, dar ca una

rţii ca obiect de colecţie este o aură, fiind dată de mișcări psihoafective faţă de care costurile de producţie sînt neconcludente,
astfel încît piaţa constituită pe această realitate, nerefuzînd
principiul cererii și al ofertei, devine un joc imprevizibil și necontrolat al, paradoxal, nonproducţiei și nonconsumului, dominate de legea excepţiei, iar munca nu înseamnă „facere”, ci
căutare și șansă. Deși cererea este permanentă, continuă,
oferta este extrem de rară, mai degrabă accidentală, ceea ce
face din piaţa valorilor – tîrguri de antichităţi, licitaţii, anticariate – o competiţie a excesului. Acesta e mediul în care a coborît și autoarea romanului, mediu în care pînă și făptuitorul
sustragerilor s-a dovedit a fi o excepţie.
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În faţa inacţiunii poliţiei și a faptului că pierderile librarilor
și anticarilor deveniseră semnificative, în descoperirea autorului furturilor se angajează dealerul de cărţi Ken Sanders, ins
avînd reale calităţi detectivistice. Surpriza a apărut chiar de la
primele investigaţii: hoţul s-a dovedit a fi o persoană necunoscută în lumea, suficient de restrînsă, totuși, a vînzătorilor, a colecţionarilor, a cumpărătorilor de cărţi în general. Despre
întreaga operaţiune, în cele din urmă finalizată, Allison Hoover
Bartlett a scris un articol, apoi a încercat și a reușit să ia un interviu celui aflat în centrul evenimentelor, „anonimul” John Gilkey. Încercînd să înţeleagă resorturile, mobilurile și limitele,
inclusiv morale, operaţionale în actul colecţionării, și-a extins
cercetările, pe de o parte, la lumea vînzătorilor, plină de „povești” despre „viaţa” cărţilor de-a lungul timpului, despre obsesiile colecţionarilor, despre constituirea și risipirea bibliotecilor
acestora, despre căutări febrile și descoperiri senzaţionale, despre dinamica spectaculoasă a preţurilor, despre șansă și neșansă, despre dispariţii și apariţii misterioase de cărţi; iar, pe de
altă parte, s-a supus unei ample documentări, parcurgînd texte
consacrate marilor colecţionari sau bibliotecilor-muzeu rămase
după moartea deţinătorilor. Parcursul respectiv explică modul
de structurare textuală a romanului, aliniind paradigme alogene, definibile prin acordarea lor la mijloacele anchetei, interviului, jurnalului personal, relatării gazetărești, conspectului
livresc etc., cu unele reverberaţii din ceea ce, pe la mijlocul veacului al 20-lea, a adus modalitatea scrierii etichetată ca histoire
vécue.
Putem, deci, în context, accepta – alături de Eugen Negrici
– că literatura și, la extrem, „iluzia” ficţională se degajă ori, mai
exact, sînt convocate prin scriitură, depășind, prin adaos, constrîngerile realului? Sau, încă, prin înglobarea acestuia, oferindu-i cititorului o paradigmă care îl va deschide ca
interioritate, neglijînd materialitatea unui contact pe linia simplă a informaţionalului? În cazul de faţă, lectura ne scoate din
real, fără a-l nega, ficţiunea și imaginarul (dacă de acestea poate
fi vorba) fiind reduse la calitatea de stringenţă organizatorică:
ceea ce a fost adevăr al existenţei într-un episod social primește
conturul unui adevăr permanent, care a fost, este și va fi oricînd posibil. (Teoriei literaturii nu i-a scăpat acest lucru, deși de
cele mai multe ori remarcat ca operînd la cote inferioare, în evidenţa unor segmente ale postmodernităţii.). Altfel spus, translarea realului prin textualizare se arată atentă la pregnanţa
semnificaţiilor înglobante, cu toate că, de la suprafaţa cotidianului faptic decupat la cea a epicului romanesc, reperele tipologice, spaţiale, situaţionale și ale mediului social se menţin
identice, nedistorsionate sau refăcute, iar în centrul ambelor
structuri se află, cu „deznodămînt” similar, același „obiect de
putere” – cartea. Cu o astfel de precizare, însă, ne îndepărtăm
de mai vechea opinie conform căreia doar textele fondatoare
în ordine spirituală, ordonate ca iminenţă a sacralităţii, pot fi invocate drept deţinătoare și provocatoare ale unor acte de investire cu forţă. Evident, o ierarhizare a „puterilor” este oricînd
posibilă pe varii criterii, fără a exclude privilegierea acordată din
unghiuri la fel de numeroase. Doar că o asemenea practică nu
înlătură funcţia generalizatoare a tezei, în temeiul căreia planșa
pe care o avem în faţă cuprinde și acel tip de carte-lege (constituţii, coduri etc.) care conferă profil și delimitează practica în
zone de la administrativ la morală, de la juridic la relaţii interstatale, fără a uita că o „compactare” de cărţi, altfel numită
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„operă”, inerent raportată la un creator, poate avea puterea forţării barierelor istorice (un canon e și un exerciţiu al puterii internalizate și/sau externalizate).
Dacă nu ocolim detaliile drumului de la simplu la complex,
constatăm că prima și elementara forţă a cărţilor care alimentează o colecţie este determinarea colecţionarului înspre o specializare avînd reflexe ale tehnicităţii, cu o erudiţie pe măsură:
el știe „totul” despre cum, cînd și cu ce particularăţi a apărut
obiectul, despre „viaţa” acestuia în istorie, despre relaţionările
și incidenţele lui cu alte domenii, despre marcajele pe care le-a
primit în timp, despre ritmul erodărilor sau valorizarea lui ca
variabile în durată ș.a.m.d. Apoi, colecţia îi alimentează orgoliul,
iar „știinţa” îi conferă prestanţă. Insaţietatea, cuplată uneori cu
egoismul și cu etalarea demonstrativă a capacităţii acumulării,
a avut, totuși, de-a lungul timpului, consecinţe care cenzurează
privirea morală: deși inaccesibilă, asigurată uneori aproape în
regim de natură „penitenciară”, colecţia poate atinge condiţia
de fragment de tezaur în ordinea moștenirii culturale. „Nebuni
sau sănătoși – scrie autoarea –, acești oameni (colecţionarii – n.n.)
salvează civilizaţii”, iar mai devreme sau mai tîrziu, cînd valorizarea consecinţelor acumulării vine dinafara momentului particular, memoria culturală detașează: Allison Hoover Bartlett
invocă două colecţii-muzeu de excepţie, cea a lui Montefeltro,
aproape de calitatea de titular al unui capitol de istorie a culturii și civilizaţiei, și cea a lui J. P. Morgan, cu o valoare culturală, la
rîndul ei, incalculabilă.
În timp, așadar, cartea ca „obiect de putere” își diseminează efectul de la individual la social, iar colecţia-bibliotecă își
poate reclama excelenţa culturală dincolo de limitele curiozităţii și ale insolitului. În ambele cazuri, însă, marcajul excepţiei (fiindcă acesta e punctul „tehnic” de la care pornește colecţia)
poate avea și o liniatură în parte perversă, nediferenţiind între
bine și rău. Nu o dată, în confruntarea dintre mijloace și scop,
dintre drum și ţintă, privilegiat a fost mereu al doilea termen,
chiar beneficiul imediat fiind pus între paranteze pentru a nu fi
afectată o finalitate extinsă. În această perspectivă, autoarea
romanului Omul obsedat de cărţi ne propune imaginea unui personaj, John Gilkey (repetăm: real), care depășise simpla motivaţie a „iubirii de carte”, ca și pe aceea „de a-și umple golul din
viaţă”, sprijinit aproape agresiv pe intenţia de a-și re-face, de ași re-construi identitatea: „La ultimele noastre întrevederi am mai
avut o revelaţie. Mi-am dat seama că omul despre care credeam că
fură cărţi ca să fie considerat un gentleman cultivat, omul care-și
construiește o imagine falsă, o identitate contrafăcută, lucra de
fapt cu sîrg să devină (subl. aut. – n.n.) gentlemanul acela. […].
Făcea aceste eforturi în încercarea de a-și crea un sine ideal”. Nu o
oarecare amuletă, ci „obiect de putere” de rang înalt, cartea instituie, formează și modelează, poate iniţia și susţine un ideal,
patima cenzurînd, blocînd morala, scoţînd-o din joc. Se poate
răspunde la o putere cu o altă putere? Într-o altă epocă decît
cea larg permisivă a zilelor noastre, în Evul de Mijloc deci, puterea cărţii și cu atît mai mult a bibliotecii se completau prin blestem scrîșnit, așa cum îl putem citi pe un manuscris aflat în
Mănăstirea San Pedro din Barcelona: „Să-l lovească damblaua pe
cel care fură cartea aiasta, o ia cu împrumut ori nu o dă înapoi stăpînului ei […] și tot trupul să i se prefacă în praf și pulbere […]. Viermii să-i roadă măruntaiele în numele Viermelui fără de moarte și la
sfîrșit, cînd va ajunge la osînda de pe urmă, flăcările Iadului să-l
mistuie pe veci”. E tot un exerciţiu de putere.
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Regie: Bogdan Sărătean

Scenariu de: Flaviu Suhastru

Distribuţie: Andrada Grosu, Aneea Opriş, Claudiu Fălămaş

„Născut în ’90”, spectacolul Companiei Teatrale BIS, în regia lui
Bogdan Sărătean, recreează atmosfera primului deceniu postrevoluţionar, aducând la un loc scheciuri inspirate din viaţa cotidiană, momente muzicale, imagini de arhivă, ce amintesc
principalele evenimente politice ale vremii, și monologuri confesive, susţinute de tinerii actori, Andrada Grosu, Aneea Opriş şi
Claudiu Fălămaş, toţi trei veniţi pe lume în anii de derută generală, care au urmat prăbuşirii regimului comunist. Istoriile personale ale acestora se grefează pe istoria ţării lor. Ei sunt primii
copii născuţi într-o Românie liberă, dar care păstrează încă memoria cenzurii, a opresiunii, a propagandei sufocante, o Românie pentru care valorile democraţiei sunt încă destul de
ambiguue, care se confruntă cu violenţe de stradă (imagini-document ale mineriadelor), cu birocraţie excesivă, corupţie și prejudecăţi.
Cele două filoane principale, cel politico-social și cel
biografic, sunt unificate de o atitudine detașată comico-ironică,
pe alocuri nostalgică, asupra copilăriei și adolescenţei, supuse
meandrelor istoriei. Debutul spectacolului oferă o mostră din
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viaţa cotidiană a unui cuplu în așteptarea unui copil, puţin înainte de căderea regimului comunist. Traiul de zi cu zi este
presărat cu numeroase privaţiuni: lipsa căldurii, a luminii, a libertăţii de exprimare. Salvarea pare a veni dinspre mișcările de
stradă, anunţate printre bruiaje, de postul de radio Europa Liberă. Informaţiile transmise pe calea undelor sunt imediat confirmate de o televiziune eliberată de cenzură, ce prezintă
revoluţia în timp real. Copiii ca Aneea (Aneea Opriș), născuţi în
acele zile, sunt „copiii speranţei“, o speranţă înlocuită însă de
dezamăgirea ce urmează primelor alegeri libere.
În ciuda problemelor sociale cu care se confruntă ţara,
grijile adulţilor nu sunt resimţite de tinerele vlăstrare, pentru
care această perioadă echivalează cu bucuria de a urmări desene animate pe Cartoon Network, de a asculta muzică pe MTV
și Atomic, de a colecţiona poze cu fotbaliștii de la Campionatul
Mondial Italia ’90 sau de a îmbrăca după moda vremii binecunoscuţii pantaloni trapez.
Clișeele de gândire, comportamentele de tip reflex
sunt urmările unui regim totalitar, obșnuit cu intruziunea în
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viaţa privată a cetăţenilor, mizând pe supraveghere, pe uniformizare, pe fixarea în șabloane. Astfel, tanti Cecilia, educatoarea, îi descoase pe copii, căutând să afle nu doar ce au mâncat
de dimineaţă, ci și cu cine au votat părinţii lor. Prea preocupată
de dimensiunea normativă a actului educaţional, ea uită să se
aplece asupra nevoilor imediate ale celor mici, dând naștere
unei scene comice, precum cea în care Aneea face pipi pe ea, fiindcă nu mai poate aștepta permisiunea de a merge la toaletă
odată cu ceilalţi copii.
În interpetarea foarte convingătoare a Andradei Grosu,
educatoarea, învăţătoarea și asistenta ce efectuează controlul
medical periodic, trădează aceeași atitudine afectată și autoritară, specifică unui dascăl din vremea comunismului. Pentru câ-
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teva minute, spectacolul devine interactiv, publicul fiind chemat
să retrăiască pe propria-i piele atmosfera unui extemporal, însă
unul cu întrebări atipice: „Cu ce cuvinte asociaţi prima zi de
școală?“, „Când s-au inventat pamperșii?“, „Când au apărut în
România?“, „Ce diferenţe cunoașteţi între scutece și pamperși?“
etc.
Fiecare dintre cei trei tineri au propriile repere biografice: Aneea își amintește de moartea prietenei ei, Oana, Andrada ―de primul sărut, Claudiu (Claudiu Fălămaș) ―de cea
dintâi minge din piele, spartă de Raul, fotbalistul cartierului.
Evenimentele personale se află într-un continuu dialog cu cele
istorice. Cum „s-a fâsâit“ mingea, „s-a fâsâit“ și ţara, odată cu
campania electorală din anul 2000, care a pus electoratul în situaţia dificilă de a alege răul cel mai mic. Atât de mare a fost dezamăgirea tatălui lui Claudiu, interpretat de Cătălin Neghină
într-o secvenţă filmată, încât cu o noapte înainte a băut și a înjurat „în toate limbile pământului“, mergând apoi direct la secţia
de votare.
Ironia amară și hazul de necaz, se împletesc într-o
ţesătură ce oferă o imagine asupra parcursului individual integrat unui parcurs istoric. Evoluţia personală a fiecăruia dintre
cei trei tineri este puternic marcată de vârsta primelor iubiri platonice, prezentate cu mult umor. Andrada a fost îndrăgostită în
secret de profesorul de română, care o făcea să vadă orice poezie ca pe una erotică; Aneea―de profesorul de sport, care le
dădea fetelor mai mari „un impuls peste fund“ ca să sară peste
capră, pe când ei îi dădea cu paleţica de ping-pong în cap; iar
Claudiu, el fusese îndrăgostit și de profa de română, și de cea de
mate, și de cea de controlul calităţii produselor și „de toate profele din univers“.
Finalului spectacolui― deși tezist, totuși foarte actual în lumina ultimelor
evenimente politice― aduce faţă în faţă prezentul și trecutul
(momentul ’89). Tonul sentenţios, un melanj de amărăciune și
speranţă, alături de imaginile ce se derulează pe ecran, evocă
sacrificiul celor care „au murit ca să râdem împreună, să ne vindecăm împreună, ca să nu rămânem bolnavi de frică, de gri.“
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Monologul deghizat

Discursul monologic și discursul dialogic

Este monologul un discurs?

Monologul, egal fiind dacă e rostit în prezenţa altor semeni sau în singurătatea garsonierei cocoţată la mansarda blocului de la periferia oraşului, este exprimarea gândurilor aflate
în călătorie prin creier sub influenţa emoţiilor cauzate de te miri
ce într-un anume moment existenţial. Clipa, nu-i așa?, cea care
guvernează cum vrea ea peste emotivitatea umană, bat-o vina!
Creierul poate fi al unui personaj întruchipat de un actor pe
scenă sau al oricărui ne-actor capabil să-şi rostească în faţa altora gândurile sau să se rupă de grupuri şi să-şi asume singurătatea. Monologul, în principiu, e spontan, se adresează cuiva
sau nu, poate conţine întrebări retorice, poate da verdicte dure,
poate zburda prin trecut ori viitor, nu solicită neapărat coerenţă, nu trebuie sa aibă o structură fixă, exprimă gânduri intime şi are nevoie indubitabil de sinceritate, nu neapărat și de
un plan.

Discursul este frate mai puţin metaforic al monologului,
un dur fără prea multe scrupule. Discursul e o formă de comunicare elaborată pe o temă dată, necesită coerenţă, exactitate,
respectarea unor norme de adresare, nu cere sinceritate (politicienii nu fac caz de așa ceva), ci doar forţă de convingere asupra auditoriului. Pentru un cât de cât succes asigurat pe acest
drum sunt folosite cam aceleași arme aflate în panoplia reușitelor actoricești: voce gravă bărbătească sau suavă feminină, ambitus melodios bine antrenat, dicţie impecabilă (aici sunt
carenţe și la case mari), gestică bine studiată de experţi profesori sinergologi, o scenografie capabilă să susţină fragedul schelet uman și o regie fină (dacă e machiavelică are și mai mare
șansă de succes). Sinergologia merge aici mână în mână cu arta
costumării. O gestică bine atașată unui costum purtat de cineva
care știe ce i se întâmplă, unde se află și în ce s-a băgat, face minuni și în teatru și în politică, mai ales dacă pe gură ies cuvinte
bine strunite.

Filo-lingvistul englez John Austin Langshaw, dedicânduși viaţa studiului intens asupra relaţiilor și dependenţei limbajului de varii factori, a concluzionat că, tehnic, procesul oricărei
comunicări impune prezenţa a minimum doi actanţi: un agent
emiţător şi un destinatar – beneficiar. Interacţiunea lingvistică
dintre cei doi actanţi, conform lui Langshaw, se sprijină pe două
tipuri de propoziţii: constatative – „a venit primăvara” şi performative – „o să vină primăvara”. Așadar, propoziţiile constatative
sunt descriptive, iar cele performative au un rezultat dependent
de mai mulţi factori şi urmează să se întâmple cândva într-un
viitor incert, probabil-posibil, nemenţionat, cândva.
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Odată acceptată această idee el deosebește două forme
de discurs: discursul monologic – centrat de către emiţător asupra lui însuși şi discursul dialogic – îndreptat spre beneficiar. Discursul dialogic este dependent de prezenţa unui al doilea
emiţător, cei doi adresându-se unul altuia şi colaborând pentru
construirea dialogului. Beneficiarul devine emiţător doar dacă
are reacţii la cel care grăiește din postura emitentului.

Dacă discursul monologic e emis de cineva care se adresează sieşi sau unui auditoriu, cu discursul dialogic e ceva mai
complicat, acesta manifestându-se în trei moduri distincte: solilocviul – monolog interior care se adresează sau nu unui receptor, discursul monologic propriu-zis – care e adresat clar unui
receptor anume şi discursul narativ – care are două forme de monolog interior: neadresat sau adresat unui grup.
Comunicarea are nevoie de interes din toate părţile participante, altminteri nu poate avea loc. Mesajele transmise se
concretizează prin conţinutul frazelor, acestea fiind unitatea de
bază a oricărui discurs şi unitatea lingvistică ce dă expresie
enunţului.
După înșiruirea, descrierea și asumarea celor descrise
până aici, implicatul profesor englez concluzionează că se detaşează cinci tipuri de discurs: discursul narativ – centrat pe temporalitate şi cauzalitate, discursul descriptiv – care determină o
desfăşurare spaţială, discursul expozitiv – asociat analizei şi sintezei reprezentărilor, discursul instructiv – cu trimitere către
acţiune, discursul argumentativ – axat pe luări de poziţie.
Eu, Tu, Acela şi monologul deghizat

Filosofia dialogului sau a relaţiei a fost abordată de mai
toţi gânditorii lumii, fie ei sociologi, psihologi, lingvişti ori filosofi. Unul dintre ei, ontologul Martin Buber, şi-a dedicat ani buni
din viaţă studiind şi încercând să pună o bază teoretică relaţiei
Eu-Tu şi Eu-Acela, pornind de la ideea că Eul e în permanenţă dependent de Tu sau de Acela. În urma studiilor a stabilit existenţa
a două domenii fundamentale ale activităţii umane: domeniul
lui Tu şi domeniul lui Acela.
Domeniul lui Acela este lumea care trebuie descoperită,
domeniul experienţelor, al dorinţelor, al gândurilor, iar domeniul lui Tu este cel al dialogului, al deschiderii, al reciprocităţii.
Dacă domeniul lui Acela presupune etichetări, interpretări
ori judecăţi superioare, domeniul lui Tu se leagă de relaţiile cu
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ceilalţi, oamenii nefiind trataţi ca obiecte neinteresante, cu ochi
şi alte felurite organe, aşezate printre alte obiecte, ci de fiinţe
prin lumina cărora trăiesc toate celelalte fiinţe. Este vorba pur
şi simplu de comunicare, acceptarea schimbului de informaţii
şi energii cu ceilalţi colocatari ai planetei. Egoismul dispare întro reală comunicare în domeniul lui Tu şi lumea capătă echilibru
real, fatalitatea şi hazardul îşi fac mai rar de cap. Încrederea este
esenţială pentru funcţionalitatea relaţiei. Suspiciunile nu sunt
de dorit, experimentele cu oricare Tu sunt imposibile, iar
înşelăciunea înseamnă distrugere. Această fuziune impune deschidere necondiţionată şi se mărgineşte la sacralitatea cu care
e tratată.
În studiile sale, Marin Buber găseşte trei moduri fundamentale de atitudine în interacţiunea umană: observatorul –
care studiază trăsăturile celuilalt, spectatorul – are o atitudine
faţă de ce priveşte fără să judece, conştientul – atent la ce transmite celălalt nu numai prin limbaj, ci şi prin semne, atitudine,
privire, etc.

În coordonatele gândirii lui Buber, relaţia dialogică se
transformă din comunicare în comuniune, ceea ce presupune
ca părţile să se simtă în siguranţă împreună, să fie cu inimile
deschise, să fie ambele în acelaşi spirit, să răspundă necondiţionat tuturor ofertelor parteneriale şi să aibă disponibilitatea de a se schimba pentru menţinerea echilibrului relaţiei.
Non-dialogul trăieşte din absenţa celor deja menţionate mai
sus.
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Continuând studiul descoperim menţionate trei tipuri de
dialog: dialogul autentic - este verbal sau non-verbal şi presupune prezenţă concretă, fiecare avându-l în minte pe celălalt;
dialogul tehnic – ţine de căutarea înţelegerii, a orientării şi poate
oricând să devină dialog autentic; monologul deghizat în dialog
– cînd fiecare îşi vorbeşte lui însuşi, fără ca vreunul să fi stabilit
contactul cu celălalt.

Dacă alteritatea conştientă stă la baza oricărui dialog autentic, viaţa dialogului fiind dependentă de atitudine şi raportare la celălalt, de întoarcerea spre partener, şi asta nu se referă
doar la acţiunea fizică de a privi în ochi, monologul este izolare,
reflexie şi presupune o trecere la tine însuţi fără nicio raportare
la celălalt.
Reflexia monologală se manifestă prin excluderea
oricărei legături de parteneriat şi permiterea supravieţuirii Celuilalt numai ca parte a Eului actant principal în povestea numită
dialog, poveste care astfel devine ficţiune. Monologicul devine
incapcitatea de a-l rosti pe Tu, dialogicul este o stare de graţie.

Bibliografie:
BUBER Martin, Eu şi Tu, Bucureşti, ed. Humanitas, 1992
LANGSHAW John Austin, Cum să faci lucruri cu vorbe, ed. Paralela 45, 2004

1/ 2017

Euphorion

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Valentin Mureșan

Muzeul Brukenthal - de 200 de ani deschis publicului

Artă

Puţine lăcașuri de cultură din Sibiu, dar și din întreaga

Harnic și tenace, bun organizator și administrator, răz-

ţară, se pot compara ca importanţă și faimă cu Muzeul Buken-

bătător, energic, și diplomat abil, el a fost un adevărat self-

istoric și de artă, obiectiv turistic dintre cele mai vizitate din Ro-

modestul statut de mic nobil, a ajuns prin propriile forţe și cali-

thal, o mare instituţie cu un patrimoniu inestimabil, monument
mânia.

Cu toate că vizitatorii apreciază azi mai ales tablourile

made-man, cum l-ar numi americanii. Căci pornind de jos, de la

tăţi, la rangul aristocratic de baron, la înalta funcţie de guver-

nator al Principatului Transilvaniei (1777-1787), primind una

din Galeria de artă, aici se află o adevărată cetate culturală cu-

dintre cele mai importante decoraţii ale Imperiului Habsburgic,

ţioase și interesante piesele Muzeului de istorie, ale celui de

pentru provinciile Ungaria și Transilvania în 1764, acesta se

vânătoare, sau din cea de istoria farmaciei. Există apoi fondul de

unui număr de numai 100 de membri. Brukenthal, trecând de la

puţin accesibile și cunoscute publicului, dar deosebit de apre-

rierei sale, pe cea mai înaltă din ele: Marea Cruce cu colanul de

prinzând mai multe secţii, care merită toată atenţia. Sunt preistorie naturală, ca și acelea din expoziţia de arme și trofee de
carte al bibliotecii, cu unicatele și rarităţile sale bibliofile mai

ciate de specialiști. Și toate acestea i se datorează lui Samuel

von Brukenthal (1721-1803).

Remarcabil este însă faptul că în pofida vicisitudinii

vremurilor, acest muzeu există așa cum l-a dorit fondatorul său,

Ordinul Sfântul Ștefan. Creat de împărăteasa Maria Theresia,
acorda pentru servicii și merite deosebite aduse habsburgilor,

o treaptă la alta a ierarhiei ordinului, o primește în finalul ca-

aur, rang suprem la care nu puteau ajunge decât 20 de personalităţi din tot Imperiul.

Dar nu cariera politică i-a adus lui Samuel von Bruken-

thal faima peste timp, ci activitatea sa de mecenat și colecţio-

nu numai păstrându-și cvasi-integritatea colecţiilor iniţiale, ci

nar. Constituită cu eforturi și cheltuieli, prin multe relaţii și o

au împlinit 200 de ani de la deschiderea oficială a Muzeului Bru-

pentru secolul XVIII, vreme în care s-au format multe cabinete

chiar amplificându-le mereu. Și iată că pe 25 Februarie 2017, s-

kenthal ca muzeu public. Aceasta a fost cea mai importantă –
pentru viitor – clauză stipulată de baronul sibian în testamentul

său din 3 Ianuarie 1802 și „condiţia cheie” ce trebuia îndeplinită

întinsă corespondenţă, această colecţie este reprezentativă

de curiozităţi și mari colecţii, aproape toate dominate de „spiri-

tul enciclopedist” al epocii. Se adunau în aceste de spaţii tot

felul de obiecte, de la fosile, ciudăţenii exotice, faunistice, sau

de moștenitorul și proprietarul desemnat (și actual), al întregu-

acvatice, la piese arheologice, inscripţii și monede antice, multe

Îndelungata istorie a instituţiei se poate afla din publi-

logice spectaculoase… În toată Europa se răspândise printre cei

lui muzeu: Parohia Evanghelică a orașului Sibiu.

caţiile apărute (cf., ex. Gudrun-Liane Ittu, Scurtă istorie a Muzeu-

lui Brukenthal, Sibiu 2008), iar viaţa și activitatea întemeietorului

său, pot fi cunoscute din cărţile scrise de Hemut Klima, Carl Göl-

llner… și mai ales din monografia dedicată baronului, de Adolf

opere de artă, arme, bijuterii, felurite artefacte, materiale geo-

bogaţi, nobili și chiar capete încoronate, gustul pentru aseme-

nea „strânsuri” prolixe, provenite din diverse colţuri ale lumii,
acești pasionaţi cumpărând, achiziţionând, pe diverse căi și mijloace, tot ce li se părea interesant. E cunoscută povestea ce

Schuller. Dar se spune că despre marile personalităţi și faptele

spune că Petru cel Mare a dat un ucaz prin care urmau să fie

Într-adevăr, Brukenthal a fost un personaj de mare an-

și astfel a ajuns în posesia multor vestigii arheologice, printre

lor, nu s-a scris niciodată destul.

vergură, fără îndoială, cea mai importantă personalitate cultu-

adunate toate obiectele antice descoperite pe pământul Rusiei

care câteva rarisime tăbliţe de aur din sec. VI î.Chr., aparţinând

rală și politică a sașilor transilvăneni, cum afirma istoricul Adolf

civilizaţiei scitice din zona munţilor Altai. Mai târziu, după ce a

dite cu cea a baronului. (cf. Opera culturală a lui Samuel von Bru-

astronomic, pentru a atrage publicul (dar și noi „donaţii”), la in-

Armbruster, un descendent de mai târziu al unei familii înrukenthal, în: Revista de istorie, nr. 4 / 1978).
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(Pierre Descargues, Le musée de l`Ermitage, Paris 1961).

Să avem însă în vedere că în secolul XVIII, mai mult

demersului știinţific tot mai pregnant în epocă, baronul a pro-

curat și multe lucrări referitoare la domeniile de care aparţi-

decât oricând mai-nainte, cartea devenise cel mai important

neau, sau cărora li se puteau subsuma diversele obiecte și piese

teca era „blazonul” de distincţie al unui personaj cultivat și eru-

silvaniei și a achiziţionat numeroase cărţi, manuscrise, incuna-

agent cultural, cea mai preţioasă achiziţie intelectuală și biblio-

dit. De aceea, chiar mai mult decât colecţiile și înaintea lor,

apăruseră micile și marile biblioteci private și publice, conside-

din colecţiile sale. În mod firesc, era preocupat de trecutul Tranbule, documente… privind istoria Principatului. Și merită să

amintim că, Maria Theresia l-a apreciat încă de la început pe

rate adevărate focare ale înţelepciunii, cunoașterii și știinţelor,

Brukenthal pentru buna cunoaștere a situaţiei complexe de aici,

toare ale noii concepţii de tip enciclopedist. În acest sens, su-

cu mai multe religii și cu mari probleme sociale, politice și mili-

coordonată de Diderot și D’Alembert, realizată cu colaborarea

periului.

adăpostind comori ale inteligenţei omenești, „mostre” sclipiprema realizare a epocii a fost Marea enciclopedie franceză

celor mai importante personalităţi ale secolului, din toate do-

o provincie cu trei naţiuni recunoscute și una tolerată (românii),

tare, Transilvania fiind o importantă provincie de graniţă a Im-

Dar mai apare o dimensiune europeană a personajului

meniile. Amploarea acestei „aventuri spirituale” se vădește și

Samuel von Brukenthal și a activităţii lui, anume aceea de adept

buit la finanţarea editării unora dintre volume și l-a invitat pe Di-

sa cărţile lui Montesquieu, Rousseau, Voltaire și ale altor corifei

din faptul că însăși ţarina Rusiei, Ecaterina cea Mare, a contri-

derot să vină la Sankt-Petersburg ca să încheie Enciclopedia

(Descargues, op. cit.).

Că Brukenthal a fost un autentic „homo euroaeus” al

vremii sale (cf. Victor Neumann, Tentaţia lui homo europaeus, Bu-

curești 1991), se confirmă și prin aceea că în timpul vieţii, a acor-

dat de asemenea mai multă atenţie bibliotecii, decât celorlalte

colecţii și bineînţeles, că între cărţile acesteia avea (exiastă și
azi!), Marea enciclopedie franceză. Înscriindu-se în coordonatele
86

al ideilor iluministe. Pe lângă Enciclopedie, există în biblioteca

ai Iluminismului european, lucrări ce au avut un puternic ecou

în epocă, marcând evoluţia societăţii, a ideologiei, mentalităţii

și culturii secolului al XVIII-lea, dar și a celui următor. Însă do-

vada incontestabilă și concretă, privind convingerile sale ilumi-

niste, este tocmai actul de donaţie al celei mai mari părţi a averii

sale și a întregului patrimoniu de care el dispunea: „…biblioteca,

tablourile și gravurile, apoi colecţia de minerale, antichităţile și

colecţia de numismatică care în întregul lor, împreună cu fondul
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de 36.000 de florini, vor trece în proprietatea veșnică și de ne-

Deși a slujit statul habsburgic, politica, interesele și re-

contestat a Gimnaziului Evanghelic din Sibiu. Pentru menţinerea

formele imperiale, Samuel von Brukenthal, a urmat consecvent

ricii evanghelice din oraș, împreună cu un mirean, membru al

nusque servabo (Slujesc crediţa mea și neamul [naţiunea, popo-

fie rânduit așa cum am dispus eu.” (apud Gudrun-Liane Ittu, op.

comunitatea sașilor ardeleni, chiar mai mult decât aceasta a

integrităţii institutului, după dispariţia mea, prim-preotul bise-

consistoriului, vor deveni co-directori și vor veghea ca totul să
cit.). Acest fragment din testamentul baronului Brukenthal, con-

firmă că Biblioteca și Muzeul sunt donate școlii în vederea edu-

de-a lungul vieţii și carierei sale, cunoscuta sa deviză: Fidem gerul] meu), sprijinind totdeauna, prin toate mijloacele,

știut pe-atunci. Iar prin donarea Muzeului, a dovedit și mai deplin marele său atașament faţă de naţiunea sa și de biserica ei.

cării și instruirii elevilor gimnaziului, împreună cu o mare sumă

Școala și biserica i-au fost în atenţie la sfârșitul vieţii, de aceea

stingerea (1872), ultimului moștenitor (Hermann von Bruken-

un capital de 8000 de florini, din a cărui dobândă: „…anual vor

plicată în destinele instituţiei), parohia evanghelică a Sibiului

tru o mai bună retribuire a personalului didactic și pentru an-

numai fiindcă biserica era eforul gimnaziului, ca și al tuturor ce-

tehnologie.” [Oare câţi milionari români de azi ar putea gândi

de bani pentru sprijinirea activităţii didactice. Și numai după

thal), al averii și titlului ereditar de baron (familia fiind direct imurma să devină proprietara întregului așezământ și aceasta
lorlalte școli săsești din Transilvania.

La acea vreme cei ajunși la gimnaziu (atunci echiva-

lentul liceului), erau consideraţi o elită școlară și urmând prin-

cipiile preconizate de Iluminism, Samuel Brukenthal s-a gândit

printr-un alt paragraf din testamentul său, Brukenthal adăuga

fi folosiţi 100 fl. pentru reparaţiile curente ale bisericii […] pen-

gajarea unui instructor de desen sau a unui profesor de
așa despre ţara și poporul lor ?]

Baronul permisese vizitarea palatului și a expoziţiilor la

cerere și cu acceptul său, încă din 1790, inaugurând de facto Mu-

zeul, care a devenit primul din sud-estul Europei, și de pe teri-

la tinerii capabili din rândurile etniei sale, care astfel aveau

toriul actual al României. Grija pentru păstrarea și continuitatea

nivel european, chiar înainte de a pleca la studii în centre uni-

prin testament ca o altă parte din cei 36.000 de florini, să fie alo-

acces încă de acasă, din Sibiu, la carte, cunoștinţe și cultură de
versitare occidentale și fără „handicapul provincialismului”, așa

cum poate îl va fi resimţit tânărul Brukenthal, ajuns la studii în
Germania la universităţile din Jena și Halle.

existenţei acestuia, l-a făcut pe marele mecenat să stipuleze

cată spre a crește fondul de carte al bibliotecii: „ …și pentru
eventuale achziţii de monede, de tablouri și de stampe”, dar

prevăzând de asemenea, plata unui bibliotecar și a personalu-

În Europa se impusese demult convingerea că inteli-

lui de îngrijire a zestrei de valori din expunere și depozite, așa-

taţi existau în toate mediile sociale, indivizi ce ar putea servi în

minerale și numismatică, să fie posibil în casa mea din Sibiu

genţa nu ţine de rangurile nobiliare sau de avere, că oameni do-

armată, administraţie, politică... Mai cu seamă în Imperiul Hab-

sburgic, în urma reformelor Mariei Theresia, începuse să se

pună accentul pe școală, care prin instruire și educaţie urma să

încât: „…accesul la bibliotecă, la pinacotecă, la colecţiile de

[actualul Palat Brukenthal], destinată păstrării acestora, în anu-

mite zile și la anumite ore.” Este (să o spunem încă o dată!), marele act de generozitate și suprema dovadă a concepţiei sale

facă din acești oameni noi, proveniţi de obicei din rândurile bur-

ilumuniste, fiindcă este formulată limpede dispoziţia ca întreg

tăţeni, destoinici ai societăţii și statului. Se avea în vedere că,

rudelor mai depărtate ale lui Samuel Brukenthal), au îngreunat

gheziei (sub condiţia loialităţii și credinţei faţă de suveran), ce-

numiţi în diverse munci de răspundere, ei vor deveni eficienţi
în viaţa socială, în activitatea economică, în multe alte domenii
și sectoare fiind potriviţi chiar în posturi importante de condu-

cere. Brukenthal însuși era unul dintre acești oameni noi, am-

muzeul să devină public. Contestaţii și procese ulterioare (ale

punerea în aplicare a acestor clauze testamentare și de-aceea

evenimentul s-a petrecut abia după 14 ani de la decesul baro-

nului. Astfel, muzeul ce-i poartă numele a devenit și primul care

a fost deschis publicului larg, existenţa lui datorându-se întru-

biţioși și competenţi, promovat datorită muncii sale, în funcţii

totul lui Samuel von Brukenthal și adeverind încă o dată pro-

ideea, enunţată de împăratul Iosif al II-lea, că suveranul era pri-

Să nu uităm însă nici recunoștinţa pe care o datorăm

politice și înalte ranguri nobiliare. Se ajunsese atunci până la

mul servitor al statului (A. Schaser, op.cit.), iar într-un memoriu

din anul 1783 adresat de el guvernatorilor, se spunea: „ …cel

care nu-şi pune iubirea în slujba patriei şi a cetăţenilor ei, care

nu se simte aprins de o ardoare personală pentru instalarea bi-

verbul ce spune că: „Omul sfinţește locul !”

celor ce au luptat de-atunci până acum, vreme de 200 de ani
(uneori prin mari eforturi și cu multe sacrificii), pentru îndepli-

nirea dorinţei baronului de a face din bunurile sale preţioase un

spaţiu public, veghind apoi la păstrarea, completarea, diversifi-

nelui, acela nu este făcut pentru afacerile publice, nu este demn

carea, studierea, cercetarea, restaurarea și popularizarea aces-

ţiu, L. Gyémánt, în: Englilhtement and Romanian Society, Cluj-Na-

cinste în zestrea culturală a Sibiului și a întregii ţări.

de a purta un titlu onorific, de a lua un salariu” (apud A. Rădu-

poca, 1980).
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La mulţi ani Muzeului Brukenthal !
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Barbara Köhler

PREMIUL „PETER HUCHEL” 2016

La 3 aprilie, în fiecare an, în Germania, se decernează Premiul
„Peter Huchel” pentru noi apariţii lirice. Distincţia este legată
de numele poetului Peter Huchel, născut la 3 aprilie 1903 în
Gross- Lichterfelde, lângă Berlin, şi decedat la 30 aprilie 1981, la
Staufen în Breisgau. Premiul se conferă în ziua naşterii poetului,
3 aprilie, şi în locul unde a murit, la Staufen, Breisgau. Localitatea se află în landul Baden – Würtemberg, cel care, împreună
cu Radioul din sud- vestul Germaniei, dă acest premiu în valoare
de 10.000 de Euro. 2016 a purtat noroc poetei Barbara Köhler,
pentru volumul „Istanbul, zusehends” („Istanbul, văzut cu
ochii”). Juriul, alcătuit din şapte critici şi specialişti în literatură,
a adus următoarea motivaţie: pentru felul cum Barbara Köhler
a reuşit o declaraţie de iubire pentru un oraş, care-i rămâne
străin, dar familiar, în acelaşi timp” „eine Liebeserklärung an
eine Stadt (...), die immer zugleich fremd und vertraut bleibt”.
Barbara Köhler s-a născut la 11 aprilie 1959, în fosta Germanie
de Est, la Pennig/ Sachsen. A debutat cu „Deutsches Roulette” (
„Ruleta germană” ) în 1991. Au urmat cărţile „Blue Box”, 1995,
„Wittgensteins Nichte” („Nepoata lui Wittgenstein”), 1999, „Niemands Frau. Gesänge” ( „Soţia nimănui. Cântece”), 2007, dar şi
altele. A studiat la Institutul de Literatură din Leipzig. A tradus
din engleză şi franceză versiunile din Gertrude Stein şi Samuel
Beckett. A primit numeroase premii şi burse pentru activitatea
ei literară. Colaborează la reviste de specialitate. Trăieşte în
Duisburg, Germania. Pentru cititori, oferim în traducere în limba
română patru poezii aflate pe internet şi trei texte din amintitul
volum premiat, „Istanbul, zusehends”, graţie amabilităţii unui
prieten, care ne-a trimis din Germania câteva pagini fotografiate. Dacă poeziile Barbarei Köhler sunt moderne, expresive,
până la „Istanbul, zusehends”, de aici se produce o cotitură spre
încifrat, vizual şi fragmentar, cartea propunând idei sub forma
unor proze scurte, atât ca alcătuire, cât şi ca aranjare în pagină.
Cinci săptămâni petrecute de B. K. în Istanbul în 2014 au fost
prea mult pentru un turism şi prea puţine pentru o obişnuire
cu locul, după cum mărturiseşte poeta, dar suficiente pentru a
naşte 23 de poezii, însoţite de multe fotografii, care alcătuiesc
un portret inedit al oraşului Istanbul, o carte numită „Istanbul,
zusehens”.
Dintre laureaţii Premiului „Peter Huchel”, ce se conferă din anul
1983, îi mai amintim pe scriitorii: Ernst Jandl, Durst Grünbein,
Thomas Kling, Oskar Pastior, Friederike Mayröcker şi Paulus
Böhmer.
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Traduceri

GEDICHT
ich nenne mich du weil der Abstand

so vergeht zwischen uns wie Haut

an Haut wir sind nicht

zu unterscheiden zu trennen eins
und das Andere die Grenze ist
die Verletzung der Übergang

eine offene Wunde du nennst mich
ich war von uns beiden sagt

hier hast du ein Messer
mach meinen Schnitt.
POEZIE

eu mă numesc tu pentru că distanţa
dintre noi este ca cea de la piele
la piele noi nu suntem

de deosebit de despărţit unul

de altul graniţa este

rana trecerii

o rană deschisă tu mă numeşti

pe mine eu

cine dintre noi doi spune
ai aici un cuţit
fă-mi formă.

SELBANDER: WIR BEIDE
Selbander: wir beide

und ein verlorenes Wort
einander verglichen
geht es mit uns fort

vonstatten die Schritte
was kommt uns zu?
ein Ort, keine Mitte
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Hand geht zur Hand
wo wir uns treffen

wächst das Selbdritte
was wir begreifen

ist schon der Rand
CÂTE DOI: NOI AMÂNDOI
Câte doi: noi amândoi

şi un cuvânt pierdut

unul cu altul comparaţi
mergem mai departe

facem paşi

ce vine spre noi ?
un loc, niciun mijloc
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pro Sekunde bewegt die Hand

in den Mund gestopft: Leben

tut weh Madame beissen Sie zu.
ÎN FILME
„Filmul este de douăzecişipatru de ori adevăr pe secundă“
( Jean- Luc Godard)

De douăzecişipatru de ori pe secundă
mă trec fiori şi ceva vine la mine
şi-mi spune : Eu

fug de acolo şi mă reţin

în imaginile care se derulează
un masacru

fiecare mişcare e o întoarcere
în somn în douăzecişipatru
de piese pe secundă orele

ziua desface o voce strivită
coloana sonoră spune : Eu

mână în mână

am trecut nu văd filmul

unde ne întâlnim

nu văd nemişcarea din cauză de

creşte al treilea
tot ce atingem

este deja margine
IN THE MOVIES
Film ist vierundzwanzigmal Wahrheit pro Sekunde“
(Jean- Luc Godard)

Vierundzwanzigmal pro Sekunde

laufe ich mir davon kommt etwas

din cauza imaginilor sonore

douăzecişipatru de constatări

pe secundă îmi astupă gura : Viaţa

doare Madame muşcaţi.
RONDEAU ALLEMAGNE

Ich harre im Land und geh, ihm fremd,

Mit einer Liebe, die mich über Grenzen treibt,

Zwischen den Himmeln. Sehe jeder, wo er bleibt,
Ich harre aus im Land und geh ihm fremd.

Mit einer Liebe, die mich über Grenzen treibt,

auf mich zu sagt: Ich

Will ich die Übereinkünfte verletzen

laufe davon bin fest

Mit jener Liebe, die mich über Grenzen treibt.

gehalten in den Bildern

Und lachen, reiss ich mir das Herz in Fetzen

die laufen ein Massaker

Zwischen de Himmeln sehe jeder, wo er bleibt,

im Schlaf in vierundzwanzig

Kein Land in Sicht; vielleicht ein Seil, das hält

jede Bewegung eine Wendung
Stück pro Sekunde Stunden

der Tag zerteilteine gepresste

Ein blutig Lappen wird gehisst, das Luftschiff fällt.
Zwischen den Himmeln. Sehe jeder, wo er bleibt.

Stimme die Tonspur sagt: Ich

RONDEL GERMAN

lauter Bildern den Film nicht

Aştept cu nerăbdare-n ţară şi mi-e greu,

vierundzwanzig Feststellungen

Ca între ceruri, fiecare cu-a lui soartă ;

hab mich verlaufen sehe vor

den Stillstand sehe mich vor
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Aştept cu nerăbdare-n ţară şi mi-e greu.

nu cresc, nu se ofilesc, câmpuri

Când o iubire peste graniţă mă poartă,

în care ochii se desfată, plimbându-se

Vreau ca să trec peste convenţii iute,

Să râd, să-mi rup inima-n bucăţi multe

De-acea iubire, ce peste graniţă mă poartă.

Între ceruri, fiecare cu-a lui soartă :

cu flori, paradis arzând

pe modele recunoscute: o muzică

deodată, cu modele, contrasubiecte

şi puncte roşii pe un fundal albastru

şi cioburi albe. Cioburi, cioburi

cârpeală distrusă şi recompusă

O cârpă de sânge se ridică şi nava coboară.

tot ce rămâne în amintire.

Între ceruri, fiecare cu-a lui soartă.

BOSPORUSARABESKE

BLICKBANNER: flatternde hinterher

die kleine Frau mit dem Akkordeon

Niciun tărâm în rază ; poate ne ţine o sfoară

flatternde Augen, traumloses Rapid

und dieser kurzen kleinen Melodie

Eye Movement aufflachenrn noch bei

die auf der Fähre nach Europa von

nach Istanbul, im Rückfall Einfall

beschrieb, das Muster wiederholte

fehlendem Reiz, mitten im Hörsturz
aller Erinnerungen: Pop-up- Fenster

Tisch zu Tisch ging, ein Ornament

mit dieser kleinen kurzen Melodie

in die Vergangenheit springen auf,

nach Asien die Fähre wieder holte

Kaleidoskopisches, Spiegelflächen,

Tisch zu Tisch Europa wiederholte

Oriflammen: Flickerndes, Flattern.

mit dem Akkordeon ging Asien, die

falten sich, knittern den Blick in

Glänzen und Glitzern, Wahlwerbung
BLICKBANNER: Înainte şi înapoi fâlfâie
fâlfâie ochi, rapid fără visuri

ochi în mişcare se mai aprind de-un farmec absent,

das Ornament der kleinen Frau von

ein Muster kurze Melodie der Frau

Fähre und von Tisch zu Tisch kurz

nach Europa und zu dieser Melodie

die kleine Frau mit dem Akkordeon.

în toiul descinderii

ARABESC DIN BOSFOR

tuturor amintirilor : o fereastră

mica femeie cu acordeon

la Istanbul, întoarcere, ideea
se deschide spre trecut,

se îndoaie, mototoleşte imaginea

şi cu această melodie scurtă şi mică
ce mergea cu orice risc spre Europa

în suprafeţe de caleidoscop, de oglindă,

de la o masă la alta, un ornament

flamuri : pâlpâie, fâlfâie.

odată cu această scurtă şi mică melodie

FLATTENED: an den Grenzen der Wahr

de la o masă la alta Europa repeta

nicht wachsen nicht welken, Blumen

a femeii cu acordeon mergea Asia

lucire şi scânteiere, reclama de alegeri

nehmung, an den Wänden Gärten, die

descria, model repetat

către Asia din nou aducea femeii
ca model melodia scurtă

gefilde, eingebrannte Paradiese in

de la o masă la alta, scurt spre Europa

Mustern sich sicher ergehen: Blick

mica femeie cu acordeon

denen Augen weiden, in erkennbaren
musik, Fugen mit Kontrasubjekt und

şi spre această melodie

weissen Scherben. Scherben Scherben

Zerstörtes Zusammengesetztes Flick
werk das Bleibende: in Erinnerung.
FLATTENED: la graniţa percepţiei,
de pereţi grădini care
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Dumitru Chioaru
DIESELBEN FRAGEN
(Aceleaşi întrebări)
Dieselben antwortlosen quälenden
Fragen so gegen Abend:
wohnst noch in mir Du Poesie?
Mit abgewetzten Hirnnägel
Kralle ich mich in allen Ecken
um eine Lehre dort zu finden Wörter rascheln in mein Hirn
wie Drohnen in verlassene Stöcke nach Klang versuch ich sie zu richten
nach Farben
ich rieche sie mich stechend
ich schmeckte sie mich würgend
gleich Abfälle wenn Götter speisen
- tot Sie auch? ungläubig berühre ich sie
war ich Dichter? Bin ich es noch?
Unbeschrieben vergilben
die Blätter auf dem Tisch
die Tinte ist im Tintenfass versteinert
und ich bin nur der Antwortender
der mit dem Kopf noch nickt Rimbaud, ist alles schon verloren
wenn aus der Geige nur das Holz noch bleibt?

TRAUM
(Vis)
Ich hab ständig einen Traum:
die gelesenen Bücher fallen
wie Schneelawinen über mich
lauf - sag ich mir - lauf weit weg!
Die Bücher überrollen mich aus allen Seiten
versperren mir den Weg
ich nehm sie in die Hand Sie stechen
Sie dringen in die Haut und laufen
durch meinem Blut als Buchstaben
so hatte ich mein ganzes Fleisch
von Buchstaben umringt gelesen mein Fleisch wird anders jemands zu Buch
sage ich mir in Gedanken tief
in das sind Bücher über Bücher
gedruckt - als ob Zelle mit Zelle
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Traduceri
in meinem Körper schimmeln
in einem Antiquariat so Nacht für Nacht
eine Horde schlaflose Mäuse knabbern
das ist so als ob ich längst gestorben
und bin nur noch ein Aas
bedeckt mit Büchern geh mal an die Luft!
Lächelnd sagt mir der Arzt
doch die Luft knistert nach Büchern
das Gras verwelkt und wird zum Buchstaben
die Blätter fallen wie vergilbte Seiten
- beim aufwachen die Bücher stehen brav auf die Regale
und ich suche in ein
ungeschriebenes Buch
mich zu genesen

NACH DEM TAG DER SCHÖPFUNG
(Dupa ziua creatiei)
DER TAG DER GENESIS
mit dem gleich hellen tag in sich
gleich nach
wie zwei weiβe - dazwischen
das durchschlagpapier: die urnacht
- doch plötzlich ist das poem eine kopie vom durchschlagpapier
nach dem tag der schöpfung
das moralgesetz erhebt sich darüber
auf der senkrechten leiter der knochen
und anstatt haut is sternenhimmel
mit der milchstrasse
entlang der wirbesäule
über den körper gestülpt gleich hell
gleich nah der urnacht
der wortkörper prägt gleichsam auch
das körperwort
Ins Deutsche übertragen von Christian / W. Schenk
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Geocriticism

Schatzkammer

Multă vreme, doar conceptul de timp a fost cel care a

constituit, știinţific și cultural, principala coordonată a perce-

pţiei umaniste și a studiilor culturale (filosofice, literare etc.).

Chiar și la Kant, despre care se vorbește mereu de timp și spa-

ţiu ca principale concepte, spaţiul nu este totuși decât o ramă în
care se desfășoară, în toată splendoarea sa, timpul. Puţine au

fost, de-a lungul vremii, poziţiile culturale (de la gândirea spe-

culativă până la religie și la teoriile literare) în care spaţiul să reprezinte și el, ruda săracă a timpului, o coordonată importantă,

adică să treacă, în viziunea oamenilor de cultură din toate do-

meniile, dintr-o poziţie marginală într-una centrală (un moment

important, amintesc azi reprezentanţi ai studiilor culturale, a
fost cel dat de Ignaţiu de Loyola și al său concept de compositio

loci). Inclusiv secolul al XX-lea, mai precis prima jumătate a aces-

tuia, a fost dominat de studiile temporale, și e destul să amin-

tim aici pe un Bergson, pe un Heidegger sau pe un Georges

Poulet. Însă, datorită unor gânditori sau scriitori din a doua

parte a secolului trecut (fără să-i uităm, desigur, pe Spengler și

pe Frobenius, la care îl adăugăm pe Blaga, teoria filosofului
român cu privire la spaţiu devenind azi, credem, un inestimabil

fundament al cercetării în domeniu), încetul cu încetul, spaţiul

a ajuns în prim-planul studiilor culturale și al teoriilor literare,

ba chiar, cu program, chiar a unor creaţii originale, trecând, des-

igur, prin imagologie, ecocriticsm, geopoetică, ecoliteratură etc.
Un singur exemplu: poetul britanic Kenneth White, cel care a

elaborat, acum aproape o jumătate de secol, geopoetica (preferaţii poetului sunt Heraclit, Emerson, Wallace Stevens, Basho,

Hölderlin, aduși în ajutorul unei ”geografii a spiritului poetic”).

Însă marile începuturi ale acestor studii aparţin unor gânditori

pentru care spaţiul este coordonata principală, iar geografia și
topoanaliza armele ajutătoare cele mai importante. Doar câ-

apoi Bachelard (cu toate limitările lui, teoreticianului francez fiindu-i aproape doar ”spaţiul interior”), Henri Lefebvre (vezi mai

ales ”la production de l’espace”), Deleuze (”deteritorializarea”),

Dolezel (teoria lumilor posibile) etc., ca și autori veniţi dinspre

teva nume amintesc aici, oameni ale căror opere le-am cercetat

geografia postmodernă, ca Edward Soja (cu noţiunea sa de ”al

rând cu textul lui fundamental, din 1967, despre heterotopie),

leasă o astfel de abordare la un moment dat: până la urmă,

într-o bună măsură de mai mulţi ani încoace: Foucault (în primul
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Iliada și Odiseea lui Homer sunt, deopotrivă, literatură, geogra-

fie, antropologie, teologie, istorie, adică o operă integrală, un

diilor geocritice, descriind pe scurt intenţiile volumului de eseuri

pe care-l îngrijește. Astfel, volumul este împărţit în trei secţiuni:

”topos universal”, așa cum scrie un alt savant de primă mână

primul, mai teoretic, cuprinde, sub titlul de Geocriticism in Theory

Profesorul de teorie literară de la Limoges a întemeiat acest do-

Eric Prieto, referitor la geocriticism, geopoetică, geofilosofie, al

de azi, întemeietor al ”geocriticismului”, Bertrand Westphal.
meniu ca metodă de teorie literară și analiză literară, ce încor-

porează studiul geografic al spaţiului, lucrările lui fiind azi de cel

mai mare interes, în Europa și în America, mai ales trilogia sa

and Practice, două eseuri de mare interes, primul, datorat lui
doilea, sub semnătura lui Sten Putlz Moslund, despre prezenţa

”locului” în literatură, în ideea unei metode topopoetice de lec-

tură; secţiunea a doua, intitulată Places, Spaces, and Texts, cu-

teoretică formată din La Géocritique. Réel, fiction, espace (2007),

prinde cinci eseuri aplicate, referitoare la redesenarea hărţii în

diens. La littérature et l’Art contemporain face à la globalisation

ler), ”pădurii textuale” și reprezentarea peisajului în naraţiunea

Le Monde Plausible. Espace, lieu, carte (2011) și La cage des méri-

(2016); foarte simplu spus, teoretizarea reprezentării spaţiale și

studiul diacronic al modelelor spaţiale, demers în care harta are

un rol de prim rang.

Și am ajuns, astfel, la ceea ce dorim să prezentăm

acum, privitor la geocriticism, adică un volum de ţinută, apărut

în 2011 la Palgrave MacMillan (New York): Geocritical Explora-

cazul naraţiunilor native australiene (Peta Mitchell și Jane Stadlatino-americană (Maria Mercedes Ortiz Rodriguez), confluenţe

rasiale și accesibilitate spaţială în lumea mediteraneană (Mi-

chael Walonen), ţărmurile insulei Afroditei în memorii de călă-

torie cipriote și europene (Antoine Eche) și despre ”ecologia

excepţiei” plecând de la Thomas Jefferson (Christine Battista);

cea de-a treia secţiune, compusă din șase eseuri, sunt adunate

tions. Space, Place, and Mapping in Literary and Cultural Studies,

sub titlul de Transgressions, Movements, and Border Crossings,

nimeni altul decât traducătorul lui Bertrand Westphal în en-

spectivă geocritică, privitoare la opere ale unor autori, iată, de

editat de Robert T. Tally Jr., profesor la Texas State University,

fiind de fapt niște studii aplicate și de mare acribie, din per-

gleză. În plus, volumul beneficiază de prefaţa savantului fran-

o deconcentrată diversitate: autori ai literaturii coloniale din

studiilor de geocritică ale lui Westphal, aș spune, o esenţială

și a lui Sister Carrie (Rachel Collins), Derek Walcott și a sa topo-

cez; de altfel, un volum extrem de necesar, venit în completarea

completare în ideea mai bunei înţelegeri a ”turnurii spaţiale” în

critica literară contemporană. În prefaţa sa, Westphal face o

scurtă sinteză a domeniului, încheiată cu patru concluzii care

sec. al XIX-lea (Rebecca Weaver-Hightower), Theodore Dreiser

grafie a lumii rurale englezești (Joanna Johnson), autori ai unor

naraţiuni afro-americane de călătorie (Maria Ramos), Camus și
a sa ”soţie adulterină” (Brigitte Le Juez), precum și despre harta

lămuresc problematica noastră în momentul de faţă, ca și când

afectivă a poeziei lirice (Heather Yeung).

ticismul este o abordare geo-centrată mai degrabă decât ego-

doar pentru că este vorba de o metodă prin care se revelează ci-

ar fi cele patru laturi ale unui pătrat – operă în mișcare: geocri-

Un volum de mare interes, așa cum spuneam, și nu

centrată, adică are în vedere reprezentarea spaţială globală faţă

titorului și cercetătorului numeroase aspecte, unele inedite, ale

al unui oraș etc. mai degrabă decât studiul asupra unui anumit

lucru de neocolit în prezent. Doar că, la noi, azi, în contextul unei

de cea individuală, ca atare, un studiu geocritic al unei regiuni,
autor cu privire la acel loc; cele trei perspective sunt cea endo-

genă, aceea exogenă și cea alogenă, în detrimentul unui punct

de vedere privilegiat, această multifocalizare ducând la relativi-

zarea diferenţelor și la identificarea stereotipiilor; geocriticis-

mul promovează regatul integral al simţurilor cu privire la un

anumit loc, acesta văzut ca un spaţiu concret: sunete, mirosuri,

gusturi și texturi, dincolo de ochiul cel subiectiv; în fine, geocri-

ticismul asociază coordonatele geometrică și filosofică ale vieţii – timpul și spaţiul, într-o schemă unică, spaţiotemporală, ca

atare, dacă locurile sunt plasate într-o adâncime temporală care
acoperă sau descoperă identităţi, revelând variabilitatea spaţii-

lor heterogene, analiza spaţială arată că prezentul este asin-

cronic, viziunea noastră asupra timpului putând fi diferită faţă

de viziunea unui celuilat, policromia fiind aici cuvântul de bază.
Volumul beneficiază și de o introducere a lui Robert

Tally, ”On Geocriticism”, profesorul texan, cunoscut mai ales

pentru lucrările sale de ”cartografie literară” și cu privire la Melville, făcând aici o excelentă prezentare a stadiului actual al stu-
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unei opere literare, dar care se constituie și ca un model de
aridităţi din ce în ce mai accentuate în cazul criticii literare, ca

metodă de lucru și ca receptare deopotrivă, astfel de abordări

par de pe altă realitate cartografică! Iar dacă o seamă de critici,

puţini, au abordat astfel de demersuri literare din punctul de

vedere al spaţiului (cum ar fi Cornel Ungureanu, Monica Spiri-

don sau Nicolae Oprea), acestea n-au primit nicidecum laudele

multmeritate. Nu pot să închei aici, reiterând importanţa pentru critică a metodei geocritice, fără să fac referire la două po-

ziţii mai vechi ale unor scriitori de la noi, care spun mult, ba, aș

zice, din ce în ce mai mult, despre importanţa spaţiului sau a
peisajului pentru operă, pasaje pe care le-am atașat acum

câţiva ani la volumele dedicate geografiei imaginare bănules-

ciene: „Spaţiul unui om e o sinteză între acest spaţiu istoric (al

strămoşilor) şi spaţiul copilăriei – adolescenţei; între spaţiul is-

toric şi spaţiul geografic – totul pe un fundal ontologic.” (Vasile
Băncilă) și ”Fără o lume a sa, un om de condei riscă să devină fiu

adoptiv al tuturor conjuncturilor” (Ștefan Bănulescu).
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Un gest de înaltă chirurgie lingvistică a poeziei româneşti

Recenzii

Cadru didactic la Facultatea de Filologie a Universităţii “BabeșBolyai“ din Cluj-Napoca, unde și generaţiei noastre de studenţi
ne-a dat modelul unei pregătiri știinţifice excepţionale, Elena
Dragoș a semnat cu o anumită discreţie ca prezenţă în timp volumele Structuri narative la Liviu Rebreanu(1981), Elemente de sintaxă istorică românească (1995), acesta dobândind Premiul
Academiei Române “Timotei Cipariu”. A urmat Introducere în
pragmatică (2000), lucrare știinţifică recunoscută prin Premiul
Universităţii “Babeș-Bolyai”la Cluj-Napoca și tradusă de Rudolf
Windisch în germană la Rostock în 2004 sub titlul Einfuhrung in
die Pragmatik. Recent la Editura Academiei Române a apărut o
nouă carte a doamnei prof. univ. dr. Elena Dragoș, intitulată
Morfosintaxa metaforei (Secolul al XIX-lea). Consideraţii etimologice și pragmatice (2016), în care poezia unei întregi epoci a literaturii române este privită dintr-o prismă surprinzătoare, cu
totul inedită.
Luând în studiu lirica secolului al XIX-lea de la Iancu Văcărescu
la Mihai Eminescu, într-un moment când perioada aceasta din
evoluţia liricii române scapă interesului istoricilor literari, scriitoarea Elena Dragoș demonstrează ineluctabil că abordarea
pragmatică și extrastilistică este de natură să descopere noi dimensiuni ale metaforei, ca cel mai important dintre tropi.
Inexistentă în epopeile antice, create în stadiul incipient al poetizării, metafora devine pivotul principal al limbajului literar modern, bolta de susţinere a lui. Desprinzând din istoria literaturii
române o perioadă reprezentativă ca modelare a limbii literare,
cea care pornește de la lirica premodernilor și ajunge la apogeul romantismului românesc, Elena Dragoș prezintă din unghi
morfosintactic și pragmatic procesul realizării metaforei, definită în fapt ca “o relaţie sintactică, dublată de un contrast semantic.” Această abordare inedită, realizată cu instrumentele
pragmaticii, vizează aportul societăţii, prin utilizatori, astfel
completându-se cu o prismă inedită cercetarea clasică a istoricilor literari și a stiliștilor.
Introducerea studiului este o sinteză teoretică doctă, cu citări
în lanţ, păstrând limba originală, în spiritul exigenţei academice
autentice, într-o lume care manifestă tendinţa să epidermizeze
totul. Fraza care, spre exemplu, debutează cu o formulare în
limba română, spre a continua cu citare argumentativă în engleză, reia comunicarea la final în românește; este o tehnică ce
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ferește comunicarea
de orice dubiu interpretativ. Definind fantezia prin raportul
dintre locutor (creatorul), interlocutor (publicul)
și
discurs,
autoarea aduce un
unghi nou de interpretare, cel morfosintactic
cu implicaţii pragmatice. Din punct de vedere pragmatic, opera
poetică a fost relaţionată cu viaţa scriitorului și cu cea a societăţii,
acestea devenind un
suport pentru analiza
discursului. Baza teoretică a acestei proiecţii o
formulase Humboldt,
atunci când afirmase axiomatic adevărul că”limba și viaţa sunt
concepte inseparabile”, ca M.Eminescu să nuanţeze aceeași relaţie considerând că limba e “măsurariul civilizaţiei unui popor“,
căci ea și legile ei “dezvoltă cugetarea.“ Ipoteza demersului întreprins în noua sa carte este perspectiva ca metafora să-și dovedească, așa cum precizează Elena Dragoș, “funcţia cognitivă
mai degrabă decât cea ornamentală, deși prelucrăm un material clasico-romantic în devenire.”
Cuprinsul cărţii, după un preambul ce etalează instrumentele
de lucru, respectiv o listă a siglelor și abrevierilor, urmată de etimologia prepoziţiilor și de cea a conjuncţiilor, urmărește în cele
5 capitole esenţiale o cercetare substanţială a tipologiei metaforelor depistate în versurile autorilor selectaţi, de la metafora
nominală, verbală și de nume predicativ, la metafora-apoziţie și
încheind cu metafora-propoziţie relativă. Important este și capitolul Concluzii, urmat de Bibliografia temei propuse. Cartea
Morfosintaxa metaforei are ca punct de plecare pura curiozitate
știinţifică a autoarei, ea aplecându-se asupra temei alese cu
toată competenţa unei întregi vieţi dedicate domeniului. Soco1/ 2017
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tim că o asemenea carte, uimitoare ca arie de cuprindere și ca
meticulozitate a cercetării, poate fi realizată de un întreg colectiv, nu de un singur om. Cercetarea metaforei se realizează cu
scopul de a pune sub observaţie “conexiunile gramaticale de la
baza ei”, iar lexemele din perimetrul metaforei dovedesc dominarea etimologiilor latine, care la Dimitrie Bolintineanu, spre
exemplu, au conotaţii prin frecvenţa utilizării cotidiene. Cuvintele de origine slavă din lirica perioadei fixate prelungesc exprimarea învechită a secolelor anterioare, cu potenţele lor de
poeticitate, care vor fi validate spre finalul secolului al XIX-lea.
Este ferm demonstrat în istoria literaturii adevărul că veacul
al XIX-lea, care a cuprins în literatura română acolada largă de
la începuturile premodernismului la formele mature ale clasicismului, romantismului și realismului, a fost o placă turnantă
pentru evoluţia ulterioară a poeziei noastre naţionale. În limbajul artistic, autoarea argumentează cu bogate exemplificări
ideea că dislocările sintactice, anastrofele imprevizibile și imaginile metaforice situate la liziera cu urâtul preludiază secolul
al XX-lea, cu experimentele teribiliste ale postmodernismului.
Ca act de vorbire indirectă, metafora devine în fapt o “comunicare strategică disimulată“, unde o aserţiune, o invocaţie, o
întrebare, o indignare sau ordin poate conduce spre domeniul
convenţiilor sociale, care circumscriu actul de indirecţie, devenind o problemă de pragmatică. Cele mai puternic metaforizate
concepte în lirica epocii sunt sufletul și iubirea, viaţa și moartea. Capitolul dens dedicat metaforei nominale pornește de la
prezentarea mecanismului specific, căci ea aduce un transfer
de semnificaţie, sensul cuvintelor intrate în structura metaforei necoincizând cu sensul enunţării locutorului. Sensul “se construiește în interiorul enunţării, dar funcţionează exterior”. De
la forme ca “acord unsunător” sau “soare seninos“ din versurile
lui Grigore Alexandrescu și până la relaţionarea adjectivului cu
un grup prepoziţional din structuri ca “blondă-n diadem de
stele“, cum sună metafora eminesciană, se marchează evoluţia
“unui veac de poezie.” Dacă metafora nominală perpetuează
trăsăturile secolului al XVIII-lea, când apăreau lexeme slave, paleoslave și slavone, autoarea constată că Mihai Eminescu se sustrage unui asemenea mecanism, ceea ce asigură “unicitatea
discursului său metaforic”. O perioadă compozită lexical, ca
aceea, este prospectată cu etimoane grecești, turcești etc., care
au intrat în construcţia unor metafore ale timpului. Alături de
structuri morfosintactice comune, sunt semnalate în studiul autoarei și cele unice, create de Dimitrie Bolintineanu (9), de Vasile
Alecsandri (10) sau de Mihai Eminescu (15).
Cu aceeași acuitate, Elena Dragoș tratează și celelalte tipuri de
metaforă, constatând că autorii secolului al XIX-a caută poeticitatea atât în adjuncţi, cât și în topică. Astfel, metafora verbală
se validează în relaţie cu substantivul cu care intră în contrast
semantic, topica întreţinând și aici indicele de poeticitate. Heliade Rădulescu prefera metafora care amplifică, spre deosebire
de Mihai Eminescu, poetul care recurgea la metafora concisă.
Predominant, verbul metaforizat e de origine latină. Semnalăm
ca interesant în densitatea sa și capitolul consacrat metaforeinume predicativ, de tipul “ești hrana sufletului meu”. Autoarea
îi semnalează varietatea la absolut toţi poeţii studiaţi, astfel numele predicativ “în discursul liric, evoluează de la o semantică
ecuativă și calificativă la una adânc afectivă sau chiar filosofică.“
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Între poeţii puși sub lupă, Elena Dragoș apreciază că “Gr.Alexandrescu este redevabil epocii romantice timpurii, ca, de altfel,
și I.H.Rădulescu, cu aceleași etimologii eterogene”, acestea fiind
specifice întregii epoci.
Substanţa capitolului al IV-lea o constituie metafora-apoziţie,
“una dintre structurile explicite, cele mai frecvente și mai variate... “D. Bolintineanu, ca fin peisagist de nocturne, este cel
mai mult tentat de asemenea structuri apoziţionale; elementele de origine latină în metaforele lui apoziţionale copleșesc
numeric și “realizează cu adevărat poezie.” Specificul metaforei
apoziţionale cu substantivul în Dativ, ca în exemplul “somnul,
vameș vieţii”, la Eminescu induce o atmosferă sibilinică, chiar
“derutant de ambiguă”. O structură semnificativă este cea a
apoziţiei, construită în jurul pronumelui, ca în exemplul “tu, minune vie”.
Autoarea conchide că limba română își argumentează romanitatea bazat și pe realitatea că poeţii secolului al XIX-lea au gândit metafora în cuvinte de origine latină. Elementul slav se
folosește numai cu sens propriu sau la final de metaforă. Vasile
Alecsandri nu are structuri slave, el nivelând imaginea, pe când
Eminescu infuzează elementul slav în versuri cu o poeticitate ridicată, căci la el aspectul comparativ apare superior altor contemporani. Metafora eminesciană este nouă, dovedind că
poetul știe să valorifice ceea ce alţii foloseau numai ca limbaj
curent. Structurile rare la Eminescu sunt deosebite, tensiunea
ideii la el atinge cote maxime.
Elena Dragoș se mișcă cu abilitate în teoria pragmaticii, oferind cititorilor un adevărat curs de iniţiere, bazat pe opiniile cele
mai pertinente în plan naţional și mondial. Totodată, ea face un
istoric al cercetării metaforei, punctând studiul asupra originii
antropologice la Tudor Vianu și pe cel al genezei metaforei la
Lucian Blaga. Desigur că Umberto Eco vedea în metaforă o baterie, capabilă să marcheze noua sensibilitate, a mecanicului, a
urâtului. Metafora devine depozitara valorilor unei alte sensibilităţi. Ea trage spre patetic, chiar dacă autoarea declară fără
obstinaţie că pateticul nu o interesează, în fapt.În demonstraţia
cercetătoarei, care sintetizează rezultatele investigaţiei sale în
tabele sinoptice iscusit întocmite, metafora se revelează drept
un trop strâns legat de sintaxă și nu mai puţin unul care generează discursul.
Așadar, o carte rară ca densitate a informaţiei știinţifice, un
studiu de acrobaţie demonstrativă, în care pe alocuri exemplificările abundente riscă să copleșească ideile-axă. Dar acrobaţia
Elenei Dragoș este deplin stăpânită. Nu ne referim, în concluzie, la o carte de loisir, ci la un studiu propus spre iniţiere, cu
numeroși termeni știinţifici de nuanţă, cu grafie slavonă, rusească, grecească, israelită etc., care distrug apetitul lectorului
neavizat, dar care incită pe cel decis să se iniţieze. Ceea ce demonstrează scriitoarea Elena Dragoș din dragoste și neostoită
curiozitate pentru literatura românească a secolului al XIX-lea
este că precursorii și contemporanii ei în cercetare nu au epuizat instrumentele de abordare a metaforei, chiar dacă ei au
aura notorietăţii lui Tudor Vianu sau Lucian Blaga. Citind asemenea lucrare, realizăm ideea că metafora poate fi abordată nu
numai pentru valenţele ei stilistice sau din interes de istorie literară, ci și privind-o din prisma îmbogăţitoare a morfosintaxei
și a pragmaticii.
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Dumitru Cristănuș – Întemeierea somnului: câteva consideraţii lirice

Recenzii

Odinioară student al Teologiei Andreiene, Dumitru Cristă-

paranteze, iar la p. 49 și p. 71 poartă titlul XXX. Cu prilejul lan-

nuș a rămas la Sibiu, a devenit tată de familie și paznic de cimitire.

sării de carte de la Sibiu, poetul Dumitru Chioaru remarca, la 25

de rezonanţă moldovenească: Socolari), el s-a șlefuit în orașul lui

Poesie, căci Poesia mântuiește; este poet, poet adevărat“.

poesia. Mentor al poeţilor era un lujer de crin: Ion Mircea; maes-

sesiei morţii, înfiorată de propriul destin. Firește că „ceasorni-

Format în cenaclurile reșiţene, născut în Banat (într-un sat cu nume

Radu Stanca unde, atunci ca și acum, tinereţea își mustea năvalnic

tru, un gnom veșnic blând și bonom: Mircea Ivănescu. Iar între vo-

septembrie 2015: „Dumitru Cristănuș are încredere orfică în
Poesia este memorie, memorie a fiinţei, biruinţă a ob-

cile lirice de atunci se mai auzeau: Daniel T. Suciu, Mihaela

Uncheșel, Carmen Negulei, Alexandru Leluţiu, Cornel Brahaș, Da-

niel Ilie Bucur, Valentin Martinov, Emil Hurezeanu, Florin Predescu,
ceilalţi poeţi de azi și, desigur, Dumitru Cristănuș. Existenţa făuri-

torului de poeme a continuat discret, vreme de peste patru decenii,
cu apariţii sporadice în publicaţii literare, până ce autorul s-a ho-

tărât să își secularizeze experienţele în cea dintâi carte de versuri

– cel dintâi semn înscris în propriul Muzeu Imaginar – întrucât, de
bună seamă, în tot acest răstimp, în mod poetic locuise omul.

Pentru poet, „nimic nu există în afara ochiului“ (p. 30),

iar coperta cărţii ilustrează perfect acest crez.

Metaforă a vieţii, o viaţă trăită poetic – întrucât trezirea

din somn este în fapt Înviere: „Hrănește-mă mamă / cu noap-

tea Învierii / cel pedepsit / să nu uite / de Dumnezeu“ (p. 71) –

„întemeierea somnului“ apare formulată în cuprinsul textului
cu numărul 2 (p. 10) al volumului său de debut, întâmplat la 63

de ani: Dumitru Cristănuș – Întemeierea somnului: câteva consideraţii lirice, Sibiu: Editura Agnos, 2015 – 84 de pagini. Bacovian

prin invocarea obsesivă a singurătăţii, firește că poesia lui Cris-

tănuș se lasă oarecum influenţată și de convieţuirea cu versurile lui M. Ivănescu. Prefaţatorul Gheorghe Jurma sesizează

două din caracteristicile ce definesc poesia lui Dumitru Cristă-

nuș: clamarea singurătăţii și obsesia libertăţii. Textele sunt intitulate cu numere de la 1 la 36, următoarele au titlul între
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cele“ abundă. Cristănuș practică o poesie în care palpită tic-tacul

anii ′90 ai Sibiului poetic de veac XX: „pe scara acestui bloc s-a

75) permanentă pe fundalul memoriei vii, pentru că amintirea

debut a regretatului poet Alexandru Leluţiu, Vegetaţia somnului,

existenţial, inima ornicului, ca o bătaie de „toacă a Învierii“ (p.
constituie realitatea textualizată: „oasele ceasornicului îmbă-

trânite fără vreme / se năruie peste tic-tacul copilăriei“ (p. 14),

precum și mereu „oasele bătrâne ale ceasornicului / se năruie

peste tic-tacul singurătăţii“ (p. 32). Orgolios de sublim, poetul își

erbicizat demult / vegetaţia somnului“ amintește placheta de

Sibiu: Biblioteca Euphorion – Colecţia de poezie, 1992.

Găsim câteva reușite încercări de a defini Poesia: „o

viaţă mai veche între noi se întâmplă“ (p. 12), „cuvintele prin

iarbă / silabisind discret poezia foșnită“ (p. 16), „adevărat ia în

definește vieţuirea, implacabila trecere, astfel: „mă sting încet /

palmă greierul acestei poezii / alcătuind cu el respiraţia unui fir

sa se întemeiează între oglinzi și ceasornice, ca un tărâm prea-

merilor, / copiii învierii / bătând toaca“ (p. 18), „ninge în orașul

în faţa ceasornicului / ca o sărbătoare“ (p. 79). Așadar, poesia
curat, de zăpadă și îngeri. Înger are pasărea (p. 77), în înger
„intră“ însuși poetul (p. 76).

de iarbă / noaptea a murit în propria-i inimă, / scutur floarea

poemului / amintirile nu vor mai fi de niciun folos“ (p. 20), „o în-

delungată rostire a tăcerii“ (p. 22), „ecoul pădurii de amintiri“

Un bestiariu liric divers și bogat în metafore, cu o sim-

(p. 23), „soarele fiinţei / peste trupul poemului“ (p. 24), „singu-

getale semnificative, universul liric al lui Cristănuș – cristalizat

foaia de mătase a lunii / lacrimile / sticloase cu care s-ar fi scris

bolistică bine aleasă populează, împreună cu câteva sugestii veîntr-o „gară cerească“ (p. 19); univers umplut astfel de o indele-

bilă nostalgie existenţială caracteristică: „mânjii albi“, „lanuri de

fluturi“, „izbucnește pasărea“ (p. 9), „fluturele nopţii“, „doi pă-

rătatea zilei peste / tejgheaua sinelui / decupându-mi de pe

vreodată posibilul / poem“ (p. 25), „pe singurătatea proprie / a
început să crească zăpada metaforei“ (p. 27), „«ce vor zice mâine
cuvintele / dacă munca mea va fi inutilă» / se preface poemul /

ianjeni“ (p. 10), „fructele sălbatice ale copilăriei“ (p. 13), „fluturii

avertizându-și oglinda“ (p. 47), „poezia / ca un bob de argint /

rilor“ (p. 16), „umerii pădurilor“, „forma prunilor“ (p. 17), „o pa-

ca un copil în câmpia surâsului / survolându-mi / bruma de poe-

freamăt“, „greierul“, „respiraţia unui fir de iarbă“, „floarea me-

nu are istorie / pe pământ“ (p. 74).

tiri“, „tăcerile păsării“, „păianjenii singurătăţii“, „doi câini“,

unui lan de cuvinte“ (p. 13), „voi vorbi cuvintelor din acest colţ

de rouă“ (p. 14), „câinele“, „cântecul buhăi“ (p. 15), „somnul me-

săre călătoare“, „caii înmiresmaţi ai lumii“, „culoarea pădurii în

rilor“ (p. 18), „lătratul câinelui“ (p. 22), „ecoul pădurii de amin-

„porumbeii zăpezii“ (p. 23), „un pui de răchită“ (p. 24), „lătratul
câinelui“ (p. 25), „privirea pisicii“, „mușcătura șarpelui“, „câinele

între cuvinte“ (p. 53), „satul iese gol din interioarele memoiei /
zie / ca și cum copilăria ar fi zâna singurătăţii“ (p. 59), „poezia

Remarcabile autoportretizări: „deportat în imaginea

al camerei / nu pot singur să mă apăr de singurătate / și așa fe-

reastra fiind dată la o parte / poemul intră tiptil / așa pe nepusă

de argint al dimineţii“, „mărul realului“, „furnicile numelui“,

masă“ (p. 17), „o clipă luna / într-un lan de grâu asasinat / se fră-

pasăre“, (p. 28), „moartea ia forma cântecului de greier“, „bradul

în provincia tulbure a visului / partener al imaginii...“ (p. 39), „eu

„vocea de mercur a câinelui“ (pp. 26-27), „mușuroiul furnicii“, „o

mântă chipul meu de copil / poem neterminat...“ (p. 29), „rămân

palid al sărbătorilor“, „raţiunea ca o iederă otrăvitoare“ (p. 30),

sunt ţara fără / nume, / mie, / cel fără curgere / prin sângele al-

var“ (p. 32), „un porumbel / va trece în zbor / printr-o piaţă de

tru ţara cuvântului“ (p. 44), „îmi clădesc metafora cu care intru

„spaima biologică a sinuciderii unui greier“ (p. 31), „furnici de
sentimente“ (p. 37), „îngeri și pești“ (p. 38), „o floare de melan-

tora / mi se cuvine / murirea de zburătoare“ (p. 42), „scriu penîn oglinda / acestui poem“ (p. 47), „nimeni nu vrea să știe de

colie“ (p. 41), „porumbeii orașului“ (p. 46), „închipuit în pasăre /

poezia mea“ (p. 49), „aș scrie despre singurătate / dar n-am cui“

„cătușe albe de liliac înflorit“ (p. 55), „un suflet de pasăre pu-

„scriu cu lumina soarelui / într-un izvor de apă limpede / mâinile

„roua din iarbă“, „cântecul greierului“, „cucurigatul zorilor“, „o

drept comun / într-o lacrimă a / LUI DUMNEZEU“ (p. 55), „voi fi,

tecul privighetorii / printre crengile dimineţii“ (p. 69), „bat clo-

el, „poezia are gust de lumină“ (p. 75).

trandafirul zăpezii“ (p. 48), „șarpele curcubeului“, „iarba“ (p. 49),
stiit“ (p. 56), „o pasăre albă“ (p. 58 și p. 59), „pasărea luminii“,

floare deschisă“ (p. 64), „cerul aprins printre pești“ (p. 66), „cân-

pote-n mușuroaie de furnici“ (p. 70), „lemnul suferinţei“ (p. 71),
„ce frumos cânta pasărea murie“, „îngropam în pasăre / albele

(p. 51), „priviţi poezia din mine / armonie a contrariilor“ (p. 52),

îmi cresc vătămate de poezie“ și „sufletul meu e un deţinut de

însumi / călătorul nebun / al iubirii permanente“ (p. 74). Pentru
Cartea de debut târziu a lui Dumitru Cristănuș – „prima

antologie de singurătăţi“ (p. 33) scrisă de un bard „învoit astăzi

noastre fericiri“ (p. 72), „pasărea cu sânge de rouă“, „salcâm în-

din singurătate“ (p. 63) – îl recomandă ca poet matur, de la care

Osatura de metaforă a poesiei lui Dumitru Cristănuș

totodată puternice, de expresive, adică lirice în adevăratul înţe-

florit“ (p. 76), „noaptea trandafirului“ (p. 79).

reiterează și unele formule uzuale din vremea de care vorbeam,
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așteptăm noi culegeri de versuri la fel de sensibile, de suave și
les al cuvântului.
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Lucian Per5a
DAN DĂNILĂ

SCRISOARE (deschisă)

Mă cunoaşteţi? Nu cred că mă cunoaşteţi,

deşi până prin ‘90 am trăit la Sibiu

şi nu m-am ascuns de voi cum o să credeţi

aflând că după aceea am plecat în Germania,

dar chiar de aceea acum vă scriu

din Loenberg, să vă spun toată tărăşania.

Stau la o masă la o cafenea dintr-un parc,

salvat de la soarta de a fi rezervaţie,

aşa că nu mă simt ca într-un ţarc,
înfăşurat în paltonul meu uşor

mă simt un european stăpân pe situaţie.
De fapt eu şi-n România,stimate cititor,

student fiind la Sibiu,la Arte Plastice,

eram stăpân pe situaţie, dar simţeam un dor
şi o nelinişte-n cuvinte—de aceea

am trăit chiar orbeşte multe situaţii dramatice
fiindcă am fost urmărit pentru asta în ideea

că tot vor apărea dintr-un sertar

niscaiva probe incriminatoare—

Parodii

numai că toată strădania le-a fost în zadar.
După anii ‘95 evoluţia mea are
o recunoaştere internaţională

fiind prezent cu poezii în multe reviste literare,

dar şi cu picturi,sculpturi şi gravuri deosebite
la diverse expoziţii de talie mondială

şi totuşi,în tot timpul acesta,ţine minte
stimate cititor,gândul meu era la Sibiu,

la oraşul tinereţilor mele răscolite

de teama de a fi ce aş fi vrut să fiu.
În curând se vor face 30 de ani

de când m-a învins ispita labirintului

şi poate şi gândul de afirmare şi bani

şi am străbătut lumea cu naivă uimire,

dar în primul rând puterea poemului

în orice grea situaţie m-a ţinut în fire,

silabele-n cuvinte,cuvintele-n poeme,

mi-au şoptit mereu,ca o vrajă,cu iubire:

scrie mai departe, Dane, nu te teme!

Ei, -şi eu de aceea vă scriu astăzi scrisoare

să vă spun că o să vin discret,dar neapărat,

să vă bat la poartă,odată cu prima ninsoare,

c-am auzit că pe la voi se mai taie porcii de Ignat!
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Activitatea revistei Euphorion și a Filialei Sibiu a USR

Teatru la Bistriţa

Lectură publică

În ziua de 2 decembrie 2016 a avut loc lectura publică
a scriitorilor Ana Selejan, Emil Cătălin Neghină și George V. Precup, membri ai Filialei Sibiu a USR, în cadrul programului Uniunii
Scriitorilor de promovare a lecturii și a operelor membrilor săi.
Manifestarea s-a desfășurat la Librăria Humanitas din Sibiu, în
prezenţa unui public select. Seria de lecturi va continua și în
anul 2017, într-un program semestrial.

Între 26 și 30 noiembrie 2016 a avut loc, la Bistriţa, Festivalul de Teatru „Liviu Rebreanu”, ediţia a XII-a, în organizarea
Casei de Cultură „G. Coșbuc” a municipiului Bistriţa, în localul
proaspăt renovatului Palat al Culturii bistriţene, sub direcţia lui
Dorel Cosma, membru al Filialei Sibiu a USR. Cu acest prilej a
fost împlinit un vechi vis al bistriţenilor, acela de înfiinţare a
unui teatru în orașul nord-ardelean. Festivalul a cuprins numeroase spectacole de teatru, lecturi, lansări de carte, colocvii, dezbateri, cu participare românească (dintre invitaţi amintim pe
Andrei Marga, Aurel Rău, Cornel Udrea, Sorin Lucaci sau Bogdan Cioabă) și internaţională (scriitori din Turcia, Israel, SUA).
Cu prilejul acestui festival a mai fost împlinit încă un vis al nostru, al scriitorilor membri ai filialei sibiene a USR, acela de încheiere a unui Parteneriat de colaborare între Filiala Sibiu a USR
și Centrul Cultural Municipal Bistriţa. Parteneriatul a fost semnat de Ioan Radu Văcărescu, președinte al Filialei Sibiu și Dorel
Cosma, director al Centrului și realizator al Festivalului și Teatrului de la Bistriţa. La festival au participat și alţii membri ai filialei noastre, de la Bistriţa, adică Elena M. Cîmpan și Al. Uiuiu,
și de la Sibiu, Emil Cătălin Neghină și George V. Precup.
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