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Dumitru Chioaru
Despre prietenia cerchistă

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Editorial

Una dintre cele mai frumoase prietenii din istoria literaturii române a fost cea dintre Ion Negoiţescu şi Radu Stanca. Mărturia ei
peste timp este cartea Un roman epistolar, alcătuită de Negoiţescu din scrisorile care s-au mai păstrat ori n-au fost cenzurate, dintr-un
intens schimb epistolar cu Radu Stanca desfăşurat între anii 1945-1961. Acest „roman epistolar” a fost publicat în 1978 de Editura Albatros, la mai bine de un deceniu şi jumătate de la moartea lui Radu Stanca în 1962, căruia între timp au început să-i apară postum, prin grija
prietenilor săi, poeziile, piesele de teatru şi eseurile din Revista Cercului Literar şi alte reviste sau rămase în manuscris. În acelaşi timp este
şi ultima carte publicată de Negoiţescu în România (adaug, în treacăt, că volumul Alte însemnări critice a apărut în 1980 la Cartea Românească, cînd autorul tocmai plecase din ţară la o bursă în Germania), înainte de a rămîne într-un exil impus de autorităţie comuniste,
după ce a semnat scrisoarea de adeziune a lui Paul Goma la Charta’77 a intelectualilor cehi. Un roman epistolar a marcat o nouă etapă în
cercetarea istoriei, atît de controversate, a Cercului Literar de la Sibiu.
În prefaţă, I. Negoiţescu afirmă că relectura acestor scrisori păstrate de fratele prietenului său, Horia Stanca, a însemnat pentru
el „retrăirea epistolară a tinereţii noastre”(1, din care s-a închegat imaginea unui bildungsroman privitor la formarea lor spirituală. O tinereţe trăită, îşi aminteşte autorul prefeţei, cu o fervoare de intensitate mistică faţă de literatură şi, totodată, faţă de prietenie, în studenţia lor la Universitatea din Cluj, refugiată la Sibiu în urma Diktatului de la Viena din 1940 premergător anilor tulburi ai războiului mondial,
şi pe parcursul întunecat al primului deceniu şi jumătate de comunism. Cercul Literar de la Sibiu a fost o grupare constituită pe prietenia
dintre Ion Negoiţescu şi Radu Stanca. În cele din urmă, acesta a devenit un cerc de prieteni care, în ciuda schimbărilor social-politice care
i-au dus pe unii în închisori ori i-au determinat la compromisuri, care i-au despărţit şi le-au zădărnicit proiectele comune, dar şi a încercărilor soartei, au rămas toată viaţa prieteni.
Lăsînd deoparte proiectele literare la care m-am referit în alte articole şi studii prilejuite de repetatele lecturi ale acestei cărţi,
de astă dată voi spicui şi comenta unele dintre gesturile şi faptele prieteneşti, dar şi reflecţiile celor doi epistolieri asupra prieteniei. Întruna dintre primele scrisori, datată 21 octombrie 1945, I. Negoiţescu, reîntors odată cu Universitatea acasă la Cluj, îi mărturiseşte prietenului rămas la Sibiu: „Eu am trăit în Sibiu foarte intens, pe cele două planuri, al prieteniei intelectuale şi al erosului; din ce de-al doilea tu
ai cunoscut doar un fragment care este foarte legat de destinul nostru artistic comun – epoca schilleriană”(2. Sintagma „epocă schilleriană” trebuie înţeleasă atît ca epocă romantică, cît şi ca referire la prietenia dintre Schiller şi Goethe, deseori invocată drept model de prietenie între doi scriitori aflaţi la maturitate deplină, bazată pe afinităţi spirituale dovedite de Corespondenţa lor, din care Negoiţescu şi Radu
Stanca au împărtăşit cu siguranţă acest mesaj schillerian: „ Relaţiile noastre de prietenie sunt pentru mine un crez, cauza dumneavoastră este şi cauza mea”(3. Mai mult, mişcarea „Sturm und Drang” a fost un model pentru Cercul Literar şi, apoi, pentru proiectul Euphorion,
simbol mitologic al poetului preluat din F aust-ul goethean, prin care cerchiştii năzuiau să pună în literatura română, din istoria căreia lipseşte, bazele unui clasicism, sub denumirea de euphorionism, în măsură să o impună în plan european/ universal. Căci acest schimb de scrisori dintre prieteni care, deşi drumurile lor i-au despărţit după absolvirea facultăţii, vor să rămînă în dialog prin această formă de
comunicare la distanţă, reprezintă nişte confesiuni asupra experienţei lor de viaţă, condimentate de referiri la cărţile citite sau la proiectele creatoare, Negoiţescu revenind aproape în fiecare scrisoare la revista Euphorion, rămasă în urma instalării comunismului în proiect.
Ei continuă astfel să-şi împărtăşească idealurile care i-au animat în studenţie, ca şi cum s-ar afla tot faţă către faţă.
Mărturisesc că, la fiecare nouă lectură a acestui fascinant roman epistolar, am fost surprins nu numai de sinceritatea ci şi de maturitatea gîndurilor şi sentimentelor, încît convenţiie genului epistolar care presupune o elaborare ce ar putea afecta spontaneitatea, nu
fac altceva decît să dea conţinutului forma adecvată voinţei de autenticitate. Dacă scrisorile lui Negoiţescu sunt declarativ-romantice prin
patetismul contrapunctat de ironie, dar şi prin ingeniozitatea şi bogăţia de înflorituri stilistice, deseori sclipitoare ca şi în scrierile sale critice, cele semnate de Radu Stanca sunt, în schimb, reflexiv-clasice prin expunerea cu o acurateţe mai detaşată şi concisă a ideilor, devenind la rîndul lor patetice, chiar teatrale uneori, cînd îşi împărtăşeşte sentimentele de dragoste faţă de Doti, frumoasa şi talentata actriţă
Dorina Ghibu, care-i va deveni soţie.
Dar prietenia lor a fost pusă la îndoială, ducînd la un „diferend” între cei doi la Sibiu, provocat de felul în care ceilalţi cerchişti percepeau şi acceptau rolul lor de lideri ai Cercului Literar, Radu Stanca fiind considerat adevăratul geniu creator, pentru talentul şi discreţia
sa, iar Negoiţescu, un histrion care îşi asuma rolul de ideolog al grupării în continuitatea direcţiei autonomiei esteticului, trasată de Maiorescu şi Lovinescu. Fără a povesti episodul diferendului sibian, Negoiţescu ţine să lămurească lucrurile în scrisoarea din 2 martie 1947,
reflectînd mai întîi sui generis, dar din punctul de vedere al unui egotist, asupra prieteniei: „O prietenie este un lucru strict subiectiv şi orice
amestec al unor consideraţii exterioare, orice aprecieri obiective ale relaţiilor între doi prieteni este o profanare, o anulare a prieteniei”(4,
de unde rezultă credinţa în sacralitatea şi predestinarea prieteniei, pentru ca apoi să le nuanţeze în cazul lor particular, susţinînd cu tărie
un sofism conform căruia „prietenul meu trebuie să mă înţeleagă chiar în greşeala mea. Să iubească greşeala mea”(5 şi declarînd că el con4
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cepe şi îşi asumă prietenia în mod radical: „Eu aşa te iubesc pe tine, încît nici o clipă, de cînd acest sentiment s-a născut, nu am centrat
existenţa mea decît în prietenia noastră. Dacă te pierd pe tine rămîn singur în mod absolut”.
Reflectînd asupra rolului iubirii în prietenie, Cicero scria că „fiecare se iubeşte pe sine nu pentru a obţine de a sine vreo răsplată
a iubirii sale, ci fiindcă fiecare îşi este drag din fire. Şi dacă nu se va întîmpla la fel şi în prietenie, nu vom găsi niciodată un adevărat prieten, căci acesta este un fel de ater-ego”(6. Tot astfel, prietenia pentru Negoiţescu înseamnă iubire spirituală, dar şi – ca să-l cităm pe Emerson – „exaltare a inimii”(7, deci nevoie adîncă de celălalt, ca de un alter-ego cu care nu vrea să se identifice, ci să se completeze. Cu siguranţă,
cititorul pasionat a lui Platon, n-a trecut fără să reflecteze peste această afirmaţie din dialogul Lysis: „...e peste putinţă ca cei ce seamănă
să fie prieteni, ci se întîmplă exact contrariul: tocmai lucrurile cu totul opuse sunt cele mai prietene. Căci fiecare doreşte contrariul şi nu
asemănătorul său”(8. Într-adevăr, Negoiţescu şi Radu Stanca erau opuşi temperamental, dar complementari. Prietenia lor a dus la perfecţionarea fiecăruia prin intermediul celuilalt ca alter-ego. Deşi credea în această profundă relaţie de prietenie, Radu Stanca spunea în
glumă: „Eu nu sînt un om cu un singur alter-ego. Eu am doi: pe alter-ego şi pe alter-nego”(9. Ion Negoiţescu, ideologul şi criticul, vede în prietenul său, poet şi dramaturg, geniul creator care poate duce la îndeplinire programul estetic al cerchismului şi euphorionismului. În scrisoarea din 15 iulie 1947, el declară cu o convingere ce nu lasă loc îndoielii: „Prin tine nădăjduiesc eu să trăiască epoca clasică a literaturii
române, cea care să ridice dintr-o dată cultura noastră europeană”(10.
Peste ani, căsătoria cu Doti şi boala l-au îndepărtat pe Radu Stanca de prieteni, dovadă fiind şi schimbul tot mai rar de scrisori
cu Negoiţescu, care intervine îngrijorat şi revoltat, totodată, mustrîndu-şi prietenul, într-o scrisoare datată 14 ianuarie 1952, pentru abandonarea destinului său creator şi avertizîndu-l că pune în pericol însuşi viitorul literaturii române: „M-a îngrijorat starea ta fizică şi despre
acest lucru aş fi vrut să vorbesc cu tine, în întîlnirea ratată. Niciodată, în adevăr, nu te-am văzut atît de săbit. Nu înţeleg de ce soţia şi
mama ta nu intervin. Îţi voi mustra deci eu excesul lor de viaţă, repetîndu-ţi să nu uiţi că ai mari datorii faţă de literatură, care pretinde
corpul tău întreg. Nu trăda amanta supremă! Nu te juca cu destinul. Egoismul creaţiei, meschinăria supremă goetheană trebuie să triumfe
în tine. Nu te da cu totul, căci nu ai dreptul. Nu ai dreptul să consumi, în arderea ta totală, viitorul literaturii române”(11.
Îngrijorarea lui Negoiţescu faţă de viaţa dusă de prietenul său şi teama că va pierde pariul maiorescian cu viitorul literaturii române, întrupat pentru el de Radu Stanca ca de un nou Eminescu, au fost confirmate de moartea prematură a celui care a avut destinul
personajului mitic Euphorion. După cîţiva ani de la pierderea prietenului său, cînd idealurile tinereţii s-au destrămat şi schimbările politice au făcut posibilă revenirea lui pe scena literară, I.Negoiţescu îi face, în deschiderea articolului Poezia lui Radu Stanca, acest memorabil portret critic: „Sentimental şi romantic, respectînd încă de a primele sale manifestări literare formele tradiţionale ae poeziei, pe care
le-a cultivat cu graţia şi firescul unui adevărat trubadur, există în lirismul lui Radu Stanca linii evolutive uşor discernabile de-a lungul cărora pecetea sensibilităţii proprii nu se dezminte niciodată. Dacă meandrele iubirii şi plăcerii de a trăi, iar apoi o imaginaţie luxuriantă sau desfăşurat în tematica diversă a unui lirism, curînd totuşi o umbră din ce în ce mai bogată s-a răspîndit în afectele delicate ori aprinse
ale unui poet cu destin tragic, pîndit de moartea al cărei spectru l-a însoţit aproape în toată existenţa lui de creator”(12.
Ion Negoiţescu şi Radu Stanca şi-au realizat parţial potenţialul creator, poate chiar genial, sub semnul lui Euphorion. Zborul poetului a fost frînt de boală atunci cînd a ajuns la jumătatea unei vieţi de om, iar al criticului a fost împiedecat de regimul totalitar, care l-a
condamnat la închisoare şi exil. Opera fiecăruia ocupă însă un loc important în literatura română postbelică, învingînd vitregia soartei şi
a istoriei. Iar prietenia lor a rămas nu numai legendară, ci şi exemplară.
Note:
Public în deschiderea acestui număr, ca editorial, comunicarea susţinută la simpozionul cu tema Prietenia: Cercul Literar,
deoarece prietenia dintre Ion Negoiţescu și Radu Stanca este, cu adevărat, reprezentativă și exemplară.

1
2
3
4
5
6
7
8

I. Negoiţescu şi Radu Stanca, Un roman epistolar, Ed. Albatros, 1978, p. III
Ibid., p. 4

Schiller şi Goethe, Co respondenţă, Ed. Univers, 1976, p. 74
I. Negoiţescu şi Radu Stanca, op. cit., p. 71
Ibid., p. 72

Cicero, Laelius sau despre prie tenie, în Opere alese, vol. III, Ed. Univers, 1973, p. 214
Emerson, Prietenia, în Eseuri, Editura pentru literatura universală, 1968, p. 24

Platon, Lysis sau despre prietenie, în Opere, vol. II, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 225

Dintr-o scrisoare adresată de Radu Stanca lui Deliu Petroiu, publicată în Deliu Petroiu,

9

Cartea prietenilor mei, Editura Universităţii de Vest, 2006, p. 42

10
11
12

3 / 2018

I. Negoiţescu şi Radu Stanca, op.cit., p. 94
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După 60 de ani

Am spus în mai multe locuri și prilejuri că regret felul în
care actualmente „Cercul Literar” a intrat parcă într-un con de
umbră. De ce regret? Mă voi mulţumi să schiţez patru puncte sau
motive.
Unu. Inevitabil, cel subiectiv. Providenţa a decis ca în anii
în care eram student și, de fapt, aș spune adolescent încă, să intru
în contact cu (pe atunci tinerii încă) oameni care fuseseră în Cercul
Literar. A fost o surpriză fericită. Eu credeam pe-atunci că s-a terminat definitiv cu literatura, dar iată că acum întâlneam oameni valoroși, cultivaţi, veseli, adverși ambianţei social-ideologice
supărătoare și apăsătoare din jurul meu. Nu numai că m-am împrietenit cu ei, dar am și învăţat enorm, ei au constituit pentru mine
o universitate alternativă. Aflam toate acele lucruri pe care la
„școala oficială” nu le puteam afla. Deci încep cu gratitudinea și cu
atașamentul amical despre care vorbește chiar titlul prezentului
grupaj. Dar nu este suficient: este vorba aici și de substanţă culturală.
Doi. Cercul Literar de la Sibiu/Cluj nu este un fenomen „regional”, așa cum este adesea calificat, mai cu seamă de rău-voitori.
În realitate exact contrarul este adevărat. Cercul Literar este prin
excelenţă momentul în care Transilvania se simte și se proclamă ca
parte hotărâtoare și limpede a unui întreg românesc, lingvistic, social și cultural. Gestul fundamental este cel în care membrii ei,
aproape în unanimitate, se declară aderenţi („vasali” într-un fel) ai
lovinescianismului, moment timpuriu. Acest moment este urmat
spre finele anilor ‘950 de transferul celor mai mulţi și mai importanţi membri ai săi (chiar dacă nu toţi de astă dată) din Transilvania
la București. Semnale regionaliste în scris dispar aproape integral.
Regman e un critic „regaţean” (să nu zic „miticist”). Doinaș, Cotruș,
Negoiţescu, Eta Boeriu și practic toţi ceilalţi pierd orice urma de provincialism, dacă au avut-o vreodată.
Dar nu putem vorbi numai de tranziţia de la regional la integral. Membrii Cercului Literar se simt încorporaţi unei „Mitteleuropa”. Negoiţescu și Balotă dezbat ideea de Transilvania între
„provincie didactică” și „provincie estetică”. Doinaș este apropiat
(prin traduceri și conferinţe) de statele ce alcătuiau Iugoslavia. În
Ungaria Cercul e bine cunoscut și discutat.
Chiar și dincolo de aceste episoade, exista o neîncetată inscripţie în literaturile „Europei Mari”, prin excelenţă cea franceză și
cea germană: la Negoiţescu, la Balotă, la Radu Stanca, la Radu
Enescu, apoi în italiană și spaniolă la Doinaș, la Eta Boeriu. La rusă
și la Vest în cazul lui I.D. Sârbu, Ioanichie Olteanu și Ovidiu Cotruș.
Balotă și Negoiţescu se expatriază fără greutate sau regrete. Lumea

6

anglo-saxonă și extra-europeană le rămâne străină. Cu toate acestea, Cercul Literar se vrea definit între cosmopolitism și localism.
Trei. După spaţiu – timpul. Cerchiștii sunt tradiţionaliști,
sigur. Ei se consideră descendenţi din Școala Ardeleană și Budai-Deleanu și Codru Drăgușanu, din Maiorescu și Eminescu, din Macedonski și Mateiu Caragiale. Simultan însă privesc spre viitor și spre
un prezent în derulare. Poezia lui Negoiţescu e ultra-modernistă, ca
și „Ramon Ocg”. Doinaș pendulează mereu între stilistica contemporană și recoltarea trecutului. Primul volum de eseuri critice al lui
Negoiţescu poartă titlul „Scriitori moderni”, începând ostentativ și
fără jenă cu Bolintineanu. Regman scrie despre Creangă, Agârbiceanu și Pavel Dan. – Dar mereu cu un ochi deschis spre comentatorii contemporani. Cei care și-au constituit o carieră academică
(Eugen Todoran – care ajunge să fie și rector universitar – Nicolae
Balotă și alţii) scriu cu privirea luminată de contemporaneitate).
Să mai adăugăm un lucru. Din cauza condiţiilor social-politice, o bună parte dintre Cerchiști debutează simultan cu „șaizeciștii”. Se petrec atunci întretăieri și conjugări interesante. Negoiţescu
funcţionează intenţionat ca punte de legătură, dar și Doinaș, dată
fiind virtuozitatea sa tehnică, se vede combinat cu mult mai tinerii
săi colegi.
Patru. Dimensiunea cea mai importantă, totodată numitorul comun (în absenţa unui orizont ideologic sau socio-politic unificator) rămâne esteticul. E interesant de observat cum în cultura
română esteticul este privit cu atracţie, dar și parcă puţin timid, fără
insistenţă. Din fericire, tocmai fundamentalul Titu Maiorescu este
cel care subliniază rolul esteticului, iar această linie odată trasată,
ea rămâne decisivă (în pofida alternativelor propuse de un Ibrăileanu, de un Iorga sau de alte somităţi). Cerchiștii se consideră continuatori ai lui Maiorescu. Socotim acesta un mod abil de a evita
opţiunile ideologice interbelice și postbelice? Cele atât de crunte și
nemiloase, dintr-o direcţie sau din alta? Poate. Dar cel mult în parte.
Căci esteticul este proclamarea cea mai concentrată a
creativităţii, a fecundităţii, a productivităţii. Ea este emblema categorica a unei comunităţi care vrea să se afirme, să se autodefinească și să se autojustifice. Prin urmare a te plasa sub semnul
esteticului vrea să fie o modalitate în care naţionalul și internaţionalul se conjugă. Totodată însă esteticul se autodescrie ca un spaţiu al libertăţii, ca un răspuns la opresiune și apăsare prin creștere,
fertilitate și înnoire.
Se cuvine să înţelegem Cercul Literar ca pe un moment de
mare realizare în istoria românilor. El unește tradiţia cu modernitatea, localul cu „lumea largă”, creativitatea cu libertatea.
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Despre prieteniile cerchiste

Îi vedem în numeroase fotografii împreună pe toţi
membri Cercului de la Sibiu, de multe ori cu adăugiri: prieteni care
s-au nimerit să fie lângă ei în închisoare, colegi de la Sibiu care vor
să guste din gloria cerchistă, aşa cum ea flutura după 1979. Cu atenţie însă privind prieteniile celor de la Cercul literar, observăm că Ion
Negoiţescu e prieten cu Radu Stanca, I.D.Sârbu cu Deliu Petroiu, Stefan Augustin Doinaş cu toţi, dar mai ales cu Ovidiu Cotruş, Ion Negoiţescu cu toţi, dar mai ales cu prietenii săi mai tineri. Nici unul nu
e prieten cu Victor Iancu, Victor Iancu e Profesorul. Sau cum scrie
chiar Ion Negoiţescu: „Victor Iancu a fost primul care m-a învăţat să
disociez în filosofie: lăsând complet la o parte programa de învăţământ, el ne ţinea un curs de introducere în teoria valorilor pe care
la universitate nu făcea decât să-l repete. Dacă uneori merită ca profesorii să-şi rostească prelegerea unui singur ascuiltător, nu altfel
se petreceau lucrurile acum, căci în afara mea, nimeni din clasă nu
manifesta vreun interes faţă de teoria valorilor, atât de clar şi de
atrăgător şi sistematic expusă, ajutându-mă să păşesc clar, cu un
ceas mai devreme, în lumea ideilor pure. Credinţa pe care am căpătat-o atunci în autonomia şi eternitatea valorilor nu m-a părăsit
niciodată”.
Victor Iancu e primul semnatar al Manifestului – al scrisorii către Lovinescu –, războiul cu cerchiştii, al celor de la revista Ardealul,, îl au pe el ca primul combatant. Gabriel Tepelea, în revista
Ardealul, le atrage atenţia că ei trădează Ardealul. Iuliu Maniu îi invită pe cei doi la ei să facă pace. Nu ştiu dacă Gabriel Ţepelea a scris,
în memoriile sale, despre această întâlnire. Despre negocierile dintre Gabriel Ţepelea şi Victor Iancu, vegheate de Iuliu Maniu. Dar în
Sibiul postbelic Victor Iancu a rămas singur, între 1946 şi 1956 – când
e angajat conferenţiar la Institutul Pedagogic din Timişoara – viitoarea Universitate. Sunt anii în care a traversat o mizerie neagră,
despre care ar trebui să scriem mai multe.

Dar Eugen Todoran?
Nici unul dintre importanţii cărturari ai culturii române nu
e legat de Unire, prin biografia sa, ca Eugen Todoran. Scrie marele
profesor: „În ziua când mă năşteam eu, era înmormântat bunicul
meu, sau cum se spunea în necrolog: Ioan Sâmpălean, paroh, în împlinirea „datorinţii” pentru redeşteptarea noastră naţională, întrun mod dureros şi neaşteptat.
Cu două zile înainte fusese împuşcat de învăţătorul ungur
din sat, pe când se întorcea de la o adunare unde el fusese ales pentru a duce steagul românesc la Adunarea de la Alba Iulia, ce urma
să se ţină la 1 decembrie. După câteva luni, murea şi tatăl meu de
o boală pe care a primit-o într-o temniţă din Ungaria, unde erau
adunaţi cei ce puteau deveni periculoşi în evenimentele ce se pregăteau. Acestea sunt evenimentele dramatice care mi-au marcat
perioada copilăriei. Nu mai ţin minte când am început a înţelege
semnificaţiile acestei drame, dar am crescut cu sentimentul unei
„datorinţi” din care m-am silit să nu ies niciodată, în tot ce am am
putut realiza pentru o idee de cultură românească, într-o profesiune
care, tocmai de aceea, nu avea alternativă.”
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E vorba de o predestinare? Membru în Cercul literar de la

Sibiu, a doua semnătură în Manifestul Cercului, Eugen Todoran na fost implicat în prezentul literaturii, în febra viitorului, în susţinerea febrilă a confraţilor de ultimă oră, precum ceilalţi cerchişti. Nu
i-a elogiat pe Negoiţescu, Doinaş, Regman, I.D. Sârbu, Ovidiu Cotruş,
Deliu Petroiu şi n-a fost elogiat, decât rar, de aceştia. Sunt prieteni,
se mai întâlnesc, nu foarte des. Eugen Todoran a scris volume întregi despre Eminescu şi Blaga, studii întinse despre Mioriţa,
Creangă, Caragiale, Slavici. Rebreanu, Voiculescu. Şi-a protejat studenţii, pe unii i-a trimis la studii prin străinătăţi, altora le-a condus
doctorate, alţii au devenit, sub semnul lui, eminescologi.
Despre Negoiţescu – despre prietenii lui – s-ar putea scrie
enorm. Corespondenţa cu Radu Stanca, în mai multe ediţii, numeşte
un timp al literaturii. Negoiţescu e mentorul mai mult decât prietenul: vrea ca Istoria literaturii române să fie scrisă, mai întâi, de ei.
Dspre I. Negoiţescu scriu toţi cerchiştii. E o prietenie pentru istoria
literaturii.

Cea mai frumoasă carte despre calitatea de prieten a lui
Negoiţescu ar putea fi şi corespondenţa lui cu prietenii, dar şi Aprilie, luna florilor de mai. Carte despre Ion Negoiţescu şi alţi prieteni de
demult, de Marian Dopcea. Sau cea mai frumoasă carte despre Ion
Negoiţescu este Straja dragonilor cu motto „…voi spune totul despre mine, chiar şi cele mai inconfortabile lucruri”. În prim-plan este
el, cu lucrurile inconfortabile, strălucirea excelenţei sale care domină ca un feroce maschio pe cei din preajmă. Tatăl e ofiţer, relaţiile
lui, ca şi ale mamei lui, acoperă intelighenţia transilvană. Dacă tânărul şi prietenii săi, implicaţi în Fraţiile de cruce ar trebui să fie
arestaţi, tatăl, ofiţerul, are prieteni care îi salvează. Eminescu al lui
Eugen Todoran e în război cu cel al lui Negoiţescu, Istoria literaturii
române a lui Eugen Todoran – câtă e – se desparte de cea a lui Negoiţescu. Ca şi Istoria lui Ovidiu Cotruş.

Cartea prietenilor mei,, 2006, Editura Universităţii conţine
un capitol de Evocări,, cu pagini despre prieteniile lui Deliu Petroiu cu
Radu Stanca, Ion Negoiţescu, Ion D. Sîrbu, Ilie Măduţa, Cornel Regman, Eta Boeriu, Ovidiu Cotruş, Eugen Todoran, Gheorghe I. Tohăneanu, Ştefan Aug. Doinaş. Am publicat corespondenţa dintre Deliu
Petroiu şi I.D. Sîrbu: prietenia lor durează mai mult decât prieteniile
cu ceilalţi. Ei vin din familii simple, biografiile lor se aseamănă. Speranţă a prozei în 1945, Deliu Petroiu dezertează: nu va mai scrie
aproape nimic decenii în şir un capitol al „Cărţii prietenilor” e consacrat poeziilor/cântecelor de petrecere, scrise de Deliu Petroiu: Versuri din epocă. Iar altul, Dialoguri, sunt interviuri pe care i le iau
studenţii. Primul „dialog” se cheamă Cercul literar de la Sibiu a fost
viaţa noastră. Cercul literar, aşa cum era el în anii patruzeci, când
puteau răsuna cântecele/versurile lui Deliu Petroiu. În anii cincizeci
prieteniile devin altceva: momente ale solidarizării şi desolidarizării. În anii şaizeci cerchiştii se regrupează, în anii şaptezeci pot fi
prieteni. Îşi pot aminti momentele lor fericite. Sau îşi pot aminti –
dacă citim paginile de la CNSAS – momentele despărţirilor.
Cultura română îi va reţine împreună: creatorii unei imagini unice.
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Prietenia cerchiştilor sub vremuri vitrege. Ion D. Sîrbu şi prietenii săi

Naşterea Cercului Literar de la Sibiu constituie momentul
hotărâtor în formarea scriitorilor-studenţi, prin climatul de prietenie şi emulaţie instaurat în cadrul acestuia. Constituirea propriuzisă a Cercului sibian trebuie fixată în aprilie 1943, când se produce
marea „ruptură” din interiorul Cenaclului Octavian Goga. După ciclul de conferinţe itinerante al Cercului lirterar studenţesc îndrumat
de Lucian Blaga, la Arad şi Timişoara, Ion Negoiţescu – spirit rebel,
dar constructiv – se retrage din cenaclu şi, secondat de Radu Stanca,
Cornel Regman, Eugen Todoran, întemeiază gruparea literară care
va marca evoluţia literaturii române postbelice. În fapt, înfiinţarea
Cercului Literar a fost anticipată de colocviile nocturne prelungite
pe străzile burgului, de la care nu lipseau, în afara prietenilor menţionaţi: Ştefan Aug. Doinaş, Ion Oana, Ovidiu Drimba, Ovidiu Cotruş,
Nicolae Balotă, Romeo Dăscălescu, Victor Iancu, Deliu Petroiu, Ion
D. Sârbu şi mulţi alţi simpatizanţi. Într-o vreme de criză a valorilor
cauzată de sămănătorismul retardatar care prolifera în Ardeal,
unde situaţia istorică (Diktatul de la Viena din 1940) provocase
„exaltarea ruralului şi a etnicului”, tinerii studenţi sibieni, grupaţi
spontan în jurul unui principiu – primatul esteticului – îşi propuneau
racordarea la valorile „spiritualităţii continentale”. Plasându-se în
descendenţa lui Titu Maiorescu, elogiat pentru clarviziunea şi simţul său estetic, ei declară că alcătuiesc a patra generaţie maioresciană. În această direcţie, a fost ales ca model de generaţie Eugen
Lovinescu, criticul formator de la Sburătorul, apreciat pentru „probitatea intelectuală” desăvârşită şi pentru „bunul gust” în disocierea
valorilor.
În vitregia vremurilor comuniste, modalitatea prioritară
de a întreţine prietenia de la distanţă, după destrămarea Cercului
Literar, devine dialogul epistolar, chiar dacă exista riscul interceptării corespondenţei. Membrii fondatori ai Cercului Literar de la
Sibiu, supravieţuind după calvarul închisorilor, marginalizaţi sau exilaţi (din ţară ori suportând exilul interior în provincii) au eludat în
felul lor rigorile regimului, revigorând genul epistolar mai puţin
ameninţat de vigilenţa cenzurii. Aşa se face că primul roman epistolar de idei veritabil, în spirit verist, din literatura română postbelică îi are ca protagonişti pe Ion Negoiţescu şi Radu Stanca. Un
roman epistolar a fost publicat în aprilie 1978, la Editura Albatros,
într-un moment de relativă destindere culturală persmisă de sistemul totalitarist, şi cuprindea scrisori, cele mai multe, din anii de formare spirituală a celor doi scriitori cu influenţă catalizatoare asupra
congenerilor, 1943-1951 (cu prelungire până în 1961).
Dar cazul emblematic în acest sens este reprezentat de
Ion D. Sîrbu care îşi trăieşte viaţa post-închisoare ca un exilat în provincie, resimţind acut singurătatea şi izolarea („Am o imensă nevoie
de dragoste/prietenie, altfel mă înec în Craiova asta, îi scriu scrisori
lungi Etei/Boeriu...”). Scrisoarea devine pentru scriitorul multă
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vreme interzis o formă de manifestare a spiritului liber şi un refugiu
din realitatea ordinară coercitivă. Numai actul creaţiei şi colocviul
epistolar îi întreţin în ultimii ani dinaintea morţii (survenită, parcă
simbolic, în 1989), cum se confesează lui I. Negoiţescu într-o misivă
din 22 august 1982, subliniind mărturisirea: în afară de literatura
mea şi corespondenţele mele cu prietenii mei întru literatură, nu mă
mai interesează nimic, nimic. Aşa cum şi-a dorit toată viaţa un copil
(mărturisea: „eu cred în efectul magic ori sacru al câmpului de sănătate paradiziacă pe care îl reprezintă pruncii şi copiii”), I. D. Sîrbu
a tânjit permanent după prietenie. În spiritul valorilor din greaca
antichitate, el consideră prietenia o valoare supremă: „... în marea
armonie a lucrurilor, prietenia în sine este mai importantă decât literatura mea”. O expresie tragică a devoţiunii este cutremurul fiinţial resimţit la moartea poetei Eta Boeriu – „divina (mea) prietenă”.
Din vasta corespondenţă recuperată editorial după 1989 putem
reconstitui cercul de prieteni al autorului romanului anti-totalitarist Adio, Europa!. Începând cu Ion D. Sîrbu - Traversarea cortinei, Corespondenţă cu Ion Negoiţescu, Virgil Nemoianu, Mariana Şora, ediţie
îngrijită de Virgil Nemoianu (autor şi al prefeţei: I. D. Sîrbu: satira şi
umorul) şi Marius Ghica (Ed. de Vest, 1994). În 1996, Ion Vartic alcătuieşte volumul Scrisori către bunul Dumnezeu, reunind scrisori către:
Eta şi Nicolae Boeriu, Elisabeta Pop; Tinca, Liana, Cristina şi Liviu
Rusu; Horia Stanca (Biblioteca Apostrof, ed. a II-a – 1998). Dialogul
epistolar integral dintre Ion D Sîrbu şi Horia Stanca apare în volumul
Printr-un tunel, sub îngrijirea lui Dumitru Velea (Ed. Fundaţiei Culturale „Ion D. Sîrbu”, 1997). Acelaşi ucenic din spaţiul natal, Dumitru
Velea, va publica ceva mai târziu, în volumul Jertfe, scrisorile primite
de el de la maestrul său, dar şi corespondenţa acestuia cu: Dorina
şi Sergiu Al-George, Jeana Morărescu, Victor Moldovan şi o ultimă
scrisoare către istoricul David Prodan (Ed. Fundaţiei Culturale „Ion
D. Sîrbu”, 2009). Iar în 1998, Cornel Ungureanu alcătuieşte un alt
„roman epistolar”, Ion D. Sîrbu – Iarna bolnavă de cancer, cuprinzând
scrisorile prozatorului către Deliu Petroiu, Mina şi Ion Maxim, Delia
şi Ovidiu Cotruş (Ed. Curtea Veche). Al doilea roman epistolar din
climatul Cercului Literar de la Sibiu gândit de Cornel Ungureanu se
încheie simetric cu un schimb de scrisori dintre Deliu Petroiu şi
Radu Stancu sub titlul Vieţile paralele la sfârşitul anilor ’40.
Prietenia lui Ion D. Sîrbu cu Ion Negoiţescu şi Ştefan Aug.
Doinaş – care, împreună cu Cornel Regman, erau, după toate indiciile, cei mai buni prieteni ai săi – este pusă la grea încercare în timpul arestării intempestive din 1957. Se ştie că Doinaş a fost arestat
în februarie 1956 din cauza nedenunţării unei „organizaţii subversive”. Aşa era considerat de autorităţi Partidul Frontului Naţional
Republican, condus de Mihail Grama şi Marcel Petrişor, acesta din
urmă contactându-i pe Doinaş şi Sîrbu în redacţia revistei Teatrul
unde lucrau atunci. Pentru „infracţiunea de omisiune a denunţării”,
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Ştefan Aug. Doinaş a fost condamnat la un an de închisoare, dar şia implicat şi prietenul în proces, recunoscând că acesta a participat
la discuţia purtată cu Marcel Petrişor. Într-o confesiune târzie, el rememorează împrejurările denunţului involuntar din momentul
când semnează declaraţia cerută de anchetator, în care era consemnat rolul lui I.D. Sîrbu de martor la discuţie (pasibil el însuşi de
culpa „omisiunii de denunţ”): „Primul element derutant într-o anchetă de tip comunist este faptul că erai somat să spui totul (...) În
cazul meu, acest totul era, în realitate, foarte puţin. Trebuia să spun
următoarele: ‹În ziua de 1 noiembrie 1956 m-a vizitat în redacţia revistei Teatrul prietenul meu, studentul în litere M.P. Mai era de faţă
în birou un alt vechi prieten al meu, dramaturgul I.D.S., coleg cu
mine de redacţie›”. (Cf. Intelectualul în anchetă,, în Memoria, nr.
1/1990, p.12).
Fără să cunoască circumstanţele denunţului, Ion D. Sîrbu
va acuza trădarea prietenului, devenit „martor fatal al acuzării” în
procesul său de peste câteva luni. Vina – fie şi involuntară – a poetului este confirmată de consemnarea din dosarele Securităţii: „În
faţa instanţei, inculpatul Ştefan Popa zis Doinaş a declarat că l-a cunoscut pe Petrişor Marcel în comuna sa natală, în anul 1950, şi a recunoscut că, la sfârşitul lunii octombrie 1956 a fost vizitat de
Petrişor Marcel la redacţia ziarului (sic!) Teatrul,, unde lucrează, cu
care a avut discuţii, de faţă fiind şi colegul său de birou, Sîrbu D. Ion
(s.m., N.O.). Arată că Petrişor i-a vorbit despre o manifestaţie simi-

lară cu cea din Ungaria şi că manifestaţia urma să fie ajutată de elemente din cadrele oştirii. Susţine că el şi cu Sîrbu Ion au răspuns că
se îndoiesc de posibilitatea unei astfel de acţiuni şi că, la întrebarea
lui Petrişor că dacă vor fi evenimente similare cu cele din Ungaria
vor fi şi ei alături sau nu, ei au evitat un răspuns...” (Cartea Albă a
Securităţii/ Istorii literare şi artistice/ 1969-1989, 1996, p. 469)
În cadrul procesului redeschis în 1958, când Ion D. Sîrbu
este condamnat definitiv la 7 ani de închisoare politică, unul dintre
martorii acuzării a fost prietenul de care se ataşează în spaţiul redacţional al Revistei Cercului Literar din 1945, Ion Negoiţescu, el însuşi încarcerat în anii 1960-1964. În timpul vizitei pe care i-o face la
Köln, în 1981, se producea „iertarea păcatelor” între cei doi amici
despărţiţi de timp şi spaţiu: „Aceste lucruri i le-am reamintit la Köln,
în 1980 (sic!); adăugând: ‹În cel de-al doilea proces al meu (pe baza
căruia mi s-a mărit pedeapsa de la 1 an la 7 ani) actul de acuzare de
bază a fost declaraţia ta, făcută în 1958 sau ‘59, liber fiind în Bucureşti, prin care susţineai: ‹eu am vrut să mă înscriu în partid şi să
devin un bun comunist, eram convins, – dar Sîrbu m-a împiedicat!›.
Notez: Nego este printre puţinii colegi, alături de Petroiu, Şipoş, Stoichiţă care ştiau că activez ca membru al partidului comunist. Partid
pe care l-am părăsit în 1945-46...” (Cf. Epistolar Ion D. Sîrbu – Viorica
Guy Marica,, în Caiete critice, nr. 10-12/ 1995, p. 50)
Prietenia dintre Nego şi Gary – cum erau numiţi în anturajul intim al cerchiştilor – este una de durată, cimentată pe fondul
idealurilor comune, dar va fi marcată, în timp, de sincope şi idiosincrazii (fără nici o legătură cu înclinaţia homo-erotică a criticului).
Mai tânăr decât Sîrbu cu doi ani, autorul recunoscut al Manifestului
din 1943 se numără printre puţinii membri ai Cercului Literar de la
Sibiu reîntâlniţi de prozator (proaspăt asistent universitar) la Cluj,
după revenirea Universităţii „Ferdinand I” la matcă. Chiar dacă,
după toate indiciile, Ion D. Sîrbu nu l-a convins atunci că ar avea vocaţie filosofică sau talent literar ieşit din comun, I. Negoiţescu îl
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menţionează printre colaboratorii la proiectul revuistic Euphorion
din 1946, reluarea / prelungirea programatică a Revistei Cercului literar în spaţiul clujean. Într-o scrisoare către Radu Stanca – inclusă
în romanul epistolar – este schiţat sumarul primului număr al revistei deghizate în care se regăsesc doar câţiva cerchişti din grupul-nucleu, pe lângă Negoiţescu şi Sîrbu: Radu Stanca, Ştefan Aug. Doinaş,
Eugen Todoran, Cornel Regman, Eugen Todoran, Ovidiu Cotruş,
Toma Ralet (alias Wolf Aichelburg).
Cert este că I. Negoiţescu va fi convins de vocaţia prozatorului satiric cu mare întârziere. Părăsind definitiv România în
1980, n-a apucat să cunoască /să discute proiectul primei culegeri
de proză scurtă care anunţă, tematic şi valoric, revanşa romancierului din postumitate: Şoarecele B şi alte povestiri. Reacţia din
exil este, totuşi, promptă. Într-o scrisoare din aprilie 1983 – adunată
postum în epistolarul Traversarea cortinei – îi apreciază fără rezerve
talentul („Şoarecele B şi Cimex lecturaria mi se par a fi capodopere ale
prozei româneşti”), situându-l în descendenţa lui I.L.Caragiale („elementele comicului de limbaj”) şi Borges („unul din înaintaşii tăi de
mare glorie”). Cronica integrală reprodusă în volumul complementar al Istoriei literaturii neterminate (ed. Dan Damaschin) este de-a
dreptul entuziastă. Se poate spune că opinia criticului de peste
patru decenii răstoarnă (sau anulează) minusurile într-un tablou de
adevăruri despre cerchişti rămas în manuscris: „Ion D. Sîrbu a exaltat cu perseverenţă şi disperare, în prozele sale, intelectualitatea,
ca singura valoare căreia i s-a părut că merită să i se dedice şi al
cărei martir a fost (…) Dacă destinul scriitorului Ion D. Sîrbu este absolut intelectual, vocaţia sa literară este satirică şi, de aceea, în tot
ce are mai bun, scrisul său înseamnă despărţire de lume, refuz de a
o accepta, de a i se supune, de a colabora sincer cu ea”.
Portretul prietenului de-o viaţă, conturat în Declaraţia din
februarie 1982, obligatorie la Securitate, în astfel de cazuri, după întoarcerea lui Ion D. Sîrbu din călătoria europeană revigorantă (bursa
D.A.A.D. findu-i acordată cu sprijinul lui Negoiţescu) constituie epilogul conflictului: „Îl cunosc din 1940, între 1946-1955 ne vedeam
zilnic, în casa mea din Cluj. Este un mare critic literar, cartea lui despre Eminescu se traduce acum în limba germană. La Köln unde trăieşte foarte modest, studiază şi scrie o carte despre Dostoievski (…)
Negoiţescu este cel mai apolitic om pe care l-am cunoscut. Nu a citit
în viaţa lui un ziar politic, nu a ascultat radio. E prieten cu toată
lumea (…) În Köln mi-a servit de ghid timp de două zile, arătândumi monumentele. Este foarte iubit în familia Pollak, iubit nu ca un
mare om de cultură (ceea ce este!), ci ca un copil”. Pare o replică
pioasă la „tabloul de adevăruri” a scriitorului înzestrat cu vocaţia
prieteniei. (Cf. Clara Mareş, Zidul de sticlă/ Ion D. Sîrbu în arhivele Securităpţii, 2011)
Semnificativ este şi răspunsul lui I. Negoiţescu dintr-un
micro-interviu pe care mi l-a acordat în 1991, despre însemnătatea
Cercului Literar: „Cercul Literar din Sibiu, înseamnă pentru mine,
acum, o sumă de amintiri ale tinereţii, de fapte şi prieteni - decisive
pentru cariera mea de literat, având să intre cu dezvoltările de
rigoare în Autobiografia pe care intenţionez să o public după terminarea volumului II din Istorie: înseamnă mediul formaţiei mele spirituale, de unde au purces năzuinţi, idealuri, dar şi aspiraţii
cultural-pragmatice sortite eşecului – datorită istoriei severe desigur, însă şi fragilităţii oricărui demers uman.” (Cf. Calende, nr. 3/
1991, p. 1).
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Luceafărul versus Revista Cercului Literar
Un polemist ocazional, aşa ne apare filosoful D.D. Roşca în cîteva reacţii publice, unele dintre ele fiind cuprinse în vol. III din
Opere filosofice, o ediţie îngrijită de profesorul şi exegetul Vasile
Muscă1. Sunt texte generate de ocazia, cum ar spune Goethe, fie a
criticii cărţii sale despre influenţa lui Hegel asupra lui Taine, tentativă datorată lui Virgil Bărbat (1930), fie pentru a „limpezi” atitudinea tinerilor de la Revista Cercului Literar din Sibiu faţă de publicaţia
Luceafărul (1945), căreia filosoful i se substituie în polemică, fie adnotînd o carte de-a lui Cioran, Ispita de a exista (1957). În paginile de
faţă ne vom opri îndeosebi la duelul celor două publicaţii sibiene.
Nu vom comenta „dialogul” dintre D.D. Roşca şi V. Bărbat, ci
vom observa doar că în fapt este o succesiune de monologuri iscate
de numirea celui dintîi în calitate de conferenţiar la Facultatea de Litere din Cluj, în şedinţa Consiliului acestei instituţii din 20 martie
1930. D.D. Roşca descria şi critica situaţia jenantă în care era pus revoltatul profesor de sociologie Bărbat, care publicase şi răspîndise
o broşură cu titlul „Recomandări” la Universitate…
Calul de bătaie era lucrarea L’influence de Hegel sur Taine,
théoricien de la connaissance et de l’art, teza principală prezentată
de D.D. Roşca la Sorbona pentru obţinerea doctoratului de stat în litere, un eseu bine primit de critica franceză şi cea din spaţiul românesc (judecăţi pe care filosoful le va invoca de altfel în replica sa).
Autorul Existenţei tragice îi răspunde severului său critic în Viaţa Românească2, dar tipăreşte acelaşi text şi într-o broşură care purta titlul: Pentru respectul terenului necunoscut.
Proces oportunismului. Alt text polemic este intitulat „Rezistenţe” şi „Limpeziri”3 şi reprezintă o mică răfuială între Luceafărul
(din perioada lui sibiană), în numele căruia vorbea D.D. Roşca, şi Revista Cercului Literar de la Sibiu, publicaţie lunară de literatură, filosofie şi artă, care avea ca redactor pe I. Negoiţescu.
Suntem în primele luni ale lui 1945. Vremuri extrem de tulburi, am putea spune. Universitatea de la Cluj trăia un fel de azil
academic la Sibiu, aici unde se va alcătui Cercul Literar, o grupare pe
care unii o consideră ca fiind cea de-a patra generaţie critică postmaioresciană. O alcătuire creditată şi de Eugen Lovinescu4, criticul
poate cel mai important al acelui moment cultural (1943).
D.D. Roşca acuză tinerii cerchişti că au fost prea severi cu luceferiştii în paginile numărului din ianuarie al revistei lor, unde, „cu
prematură bucurie”, ar fi anunţat moartea revistei Luceafărul. Pentru ca apoi, în martie, „pe un ton plin de mînie şi dispreţ”, nu numai
să ordone dispariţia acesteia, ci să îşi aroge „în plus şi dreptul de a
vorbi despre «rezistenţa spirituală» cu semnificaţie politică”, pe care
cerchiştii ar fi făcut-o cîndva „contra spiritului fostului regim fascist
de la noi” (p. 235).
Facem o necesară paranteză. E aici un important capitol de
istorie literar-culturală pe care nu-l putem expune, oricît am vrea, în
cîteva propoziţii. Nu vom judeca însă atitudinea lui D.D. Roşca faţă
de Cercul Literar prin grila semnificaţiilor pe care le are azi gruparea
tinerilor de la Sibiu, aflată, parţial, şi sub oblăduirea lui Blaga, atunci
profesorul lor de filosofie, dramaturgul şi poetul cu incontestabilă
originalitate. Vom apela, în schimb, la argumente corecte şi oneste,
aşa cum a procedat filosoful de la Sălişte în duelul său cu Virgil Bărbat.
Să vedem mai întîi ce „necrolog” făceau cerchiştii în primul
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număr al Revistei Cercului Literar, acolo unde apărea şi o eboşă a programului estetic-cultural al publicaţiei5, plecînd de la Manifestul Cercului Literar publicat în Viaţa Românească (13 mai 1943). Doar atît
am vrea să adăugăm şi anume, că Manifestul grupării era considerat atunci ca un „elogiu al spiritului de libertate, ca o reintegrare a
generaţiei tinere în românitatea de perspectivă universală, ruptă de
nebuloasele conjuncturii politice şi regionaliste”, ca o „ataşare entuziastă la critica estetică ce descindea din Maiorescu” (v. „Perspectivă”, rev. cit.; subl.ns., I.D.).
Aşadar, cum decretau tinerii cerchişti moartea revistei Luceafărul? Vom cita ceea ce nu citează D.D. Roşca atunci cînd acuză,
tot aşa cum corect proceda el însuşi în „dialogul” cu V. Bărbat. E
vorba de rubrica „Revista revistelor”, pe care o făcea Ştefan Aug.
Doinaş (alături de el, mai semnau în acel prim număr din Revista
Cercului Literar: Radu Stanca, Ion D. Sârbu, Ioanichie Olteanu, Cornel
Regman, Victor Iancu, I. Negoiţescu, Nicolae Balotă, Henri Jacquier,
Eugen Todoran). Se spune negru pe alb: „Toamna anului 1944 a curmat apariţia revistelor neosemănătoriste şi păşuniste. Gândirea, Cetatea Moldovei, Convorbiri Literare, Luceafărul etc. aduceau în paginile
lor o literatură obscură şi vociferantă, care-şi disputa prioritatea la
autohtonism; odată cu dispariţia lor încetează litera parazitară a
nuvelei regionaliste şi a poeziei de refugiu”6. După care constatări
autorul, adică: Şt. Aug. Doinaş, se oprea la vreo trei reviste: Viaţa Românească, Universul Literar şi Democraţia.
Prin urmare, Luceafărul (revistă de literatură, artă şi cultură
generală) era amintit doar într-o enumerare, înainte de etcaetera.
Nici urmă de necrolog, ci, cum spune chiar Roşca, un gest lipsit de
gust al tinerilor cerchişti (foloseşte pluralul, chiar dacă era vorba de
un singur tînăr). Cu toate că, trebuie spus, Doinaş, cel ce recenza revistele, afirma în fapt un adevăr: după interstiţiul 1941-19457, publicaţia Luceafărul îşi încetase apariţia. Era perioada sibiană a
revistei, director fiind V. Papilian, pentru ca la ultimele numere ale
publicaţiei, 5-6 1945, să apară, în conducere, şi D.D. Roşca.
În numărul din martie-aprilie 1945, unde e publicat textul lui
D.D. Roşca referitor la „Rezistenţe” şi „Limpeziri”, mai apar însă alte
rezistenţe şi alte limpeziri, de data asta privitoare la D.D. Roşca: după
două poezii de factură religioasă („Prohodire” şi „Împăcare”, de Zorica Laţeu), cu care se deschide revista, citim lungul său text „Lenin”
(pp. 4-24), despre care se spune, într-o notă de subsol, că include cîteva idei dintr-o conferinţă rostită la Sibiu, cu ocazia împlinirii a douăzeci şi unu de ani de la „moartea marelui om”.
Nu facem aici şi acum comentariul paginilor despre Lenin,
expozeu îmbibat deopotrivă cu adevăruri istorice, cu propoziţii cu iz
hegelian şi cu ideologie de stînga. Dar vom înţelege mai bine din lectura lor poziţia ideologic-culturală pe care se situa D.D. Roşca atunci
cînd, în acelaşi număr al revistei cu textul despre socialistul Lenin,
aruncă în derizoriu şi persiflează „pretinse – şi exclusive – rezistenţe
spirituale cu semnificaţie politică” ale grupării Cercul Literar de la
Sibiu. E însă aproape indubitabil că filosoful voia ca la „umbra” lui
Lenin să-şi asigure o oarecare protecţie politică din partea regimului comunist, într-o vreme în care intelectualii erau vînaţi cu brutalitate.
Să revenim acum la Revista Cercului Literar, la exemplarul pe
care ni-l indică D.D. Roşca: nr. 3, martie 1945. Ne lămurim de la început de unde împrumutase filosoful termenul „necrolog”. La „Re-
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vista revistelor” (v. p. 80), acelaşi Ştefan Aug. Doinaş, al cărui nume
nu-i pomenit în textul din Luceafărul (nu e invocat, de altfel, nici un
nume în comentariul lui Roşca), consacră rubrica sa în exclusivitate
revistei sibiene: „Am anunţat (…), în cadrul necrologului comun destinat revistelor păşuniste, moartea periodicului sibian Luceafărul”.
Dar cum publicaţia cu pricina mai apărea la începutul lui 1945 întrun număr dublu, Doinaş e stîrnit de o atare înviere. Rîndurile sale
nu sunt deloc encomiastice, ci, dimpotrivă, sunt înmuiate în cianură
de potasiu şi acid sulfuric. Sunt toxice şi procedează fără urmă de
menajament.
Fără să aibă vreo „antipatie specială” faţă de „această incoloră revistă”, a crezut că, „odată cu dispariţia celorlalte tribune ale
spiritului confuz, redacţia Luceafărului se va simţi jenată să mai
scoată revista”, scutind astfel cititorii, „într-un anotimp secat de
toate sentimentalismele provinciale”, de o „ciupercă lunară pîrjolită de vînt, care se alimentează din mustul gras al celui mai sănătos păşunism”.
Doinaş nu neagă integral Luceafărul, care nu e „o revistă oarecare a provinciei”. E o publicaţie cu un trecut ce nu poate fi eludat,
în paginile căreia au publicat cîteva nume de scriitori ardeleni consacraţi, semn că revista a vrut să fie una a „spiritualităţii ardelene
necontaminate de nicio infiltraţie heterogenă” şi care să marcheze
astfel o „atitudine” şi un „ton”. În plus, Luceafărul ar reprezenta o
treaptă valorică la care aspiră tînărul scriitor din această parte a României, tribună la care „parvine şi pe care, din nefericire, niciodată
nu izbuteşte a o depăşi”.
Ei bine, într-o vreme a „limpezirilor” (iată de unde lua Roşca
termenul din titlul textului său), o atare dublă semnificaţie încărca
apariţia în continuare a revistei cu o „culpabilitate îndoită”. Mai întîi,
protejată de o literatură în fond onestă şi de „scriitori locali de valoare”, Luceafărul nu făcea altceva decît să continue „o mentalitate
retrogradă şi dăunătoare pentru organismul culturii noastre”. Pe de
altă parte, această publicaţie care a avut cîndva un „rol salutar”, dar
care acum promovează proză şi versuri „la nivelul scund”, precum
înghesuie şi eseu şi articol critic cu „orizont strîmt”, Luceafărul, deci,
„îngreunează tînăra respiraţie literară a provinciei, congestionîndui spiritul”. Şi tocmai pentru această ofertă de „idealuri urîte şi orizonturi mărginite”, revista sibiană, conchide Doinaş, „trebuie să-şi
suspende apariţia”, în ciuda colaborărilor valoroase ale lui I. Agârbiceanu, Victor Papilian şi D.D. Roşca, prestaţii care dau însă revistei un aspect „bălţat”, cum se întîmplă cu publicaţiile fără simţ critic.
După care „necrologul” se încheie astfel: „Dincolo de aceste colaborări, paginile revistei Luceafărul, scoborînd dintr-un trecut luptător, rămîn nişte moaşte penibile”.
Dur, prea dur, prea neîndurător este rechizitoriul lui Doinaş,
fără să lase parcă loc de vreo replică în afară de tăcere. Şi totuşi,
D.D. Roşca nu se sperie de atacul înteţit al Revistei Cercului Literar,
care descărca, nervoasă, „cu ifos mare (…) o ploaie de epitete nu se
poate mai aspre”8, epitete şi aprecieri nejustificate. Aşa încît, după
cel de-al doilea atac şi, în plus, după nota „Mişcarea de rezistenţă
de la Sibiu”9 ce apărea simultan (nici aici nu e citat autorul, I. Negoiţescu), D.D. Roşca consideră că „examenul atent al faptelor a devenit necesar”. Altfel, se va crede fie că „DDlor au dreptate”, fie că
e mai comodă tăcerea, adică: laşitatea.
Dacă textul lui Doinaş l-am expus în linii mari, ar mai rămîne
de sintetizat cel semnat de Negoiţescu, pentru a recepta cum se cuvine riposta dată de Luceafărul prin verbul lui D.D. Roşca. Nota criticului de la Revista Cercului Literar pleca de la calomniile şi injuriile
perfide care s-au abătut asupra grupării de la Sibiu odată cu publicarea Manifestului Cercului Literar (1943). În „faimoase oficine de
naţionalism”, cum erau Neamul Românesc, Porunca Vremii sau Gân-
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direa, apăruseră titluri incriminatorii precum „Comuniştii de la
Sibiu” sau „Comunismul estetic”, acţiune dublată şi de o violentă
campanie prin care se cerea întemniţarea în lagăre şi închisori a
celor ce erau numiţi „trădătorii neamului” şi ai „războiului sfînt”.
Cerchiştii au avut de partea lor pe Eugen Lovinescu, care, în „Răspunsul” său la Manifest, îi prevenise asupra unui pericol iminent,
după cum aderau la ideile lor prietenii lui Lovinescu, un Pompiliu
Constantinescu sau un Vladimir Străinu, riscînd să fie expuşi ei înşişi atacurilor injurioase. Şi I. Negoiţescu citează un fragment în care
chiar sunt incriminaţi primii doi critici, cum că ar înota „în apele tulburi ale estetismului iudaizant şi cosmopolit” sau că s-ar declara
„pentru fenomenul creativist universalist – căci frumosul nu cunoaşte graniţe, arta se cere să fie mondială”. Şi urma de îndată trimiterea la „neofiţii adolescenţi de la Sibiu” pe care aceştia îi
susţineau cu „elogii torenţiale”, „cărora le ridică osanale că vor elimina etnicul, tradiţia şi alte erezii de-al de astea (stilul exact!) din
colosalele opere pe care s-au hotărît să le scrie”. Cascada batjocoritoare continua însă prin adresare directă şi triumfalistă: „Bravo băieţi! Aşadar: jos spiritualitatea naţională. Să se încheie cu trecutul,
cu rătăcirile literare inspirate din iubirea de patrie, din comoara sufletească a neamului! Războiul nostru pentru cruce, încleştarea României ca să oprească barbaria năvălitoare, epopeea fără seamăn
pe care o scriu diviziile şi escadrilele noastre sunt pur şi simplu excluse din vastul, planetarul program al Cercului Literar”.
S-a petrecut atunci, spune Negoiţescu, un lucru cu totul neaşteptat: s-a creat în jurul tinerilor de la Sibiu un „zid de apărare”
format din „toţi sau aproape toţi din extrema stîngă”. George
Ivaşcu, Eugen Jebeleanu sau Dan Petraşincu sunt doar cîţiva dintre
ei, iar la Sibiu, la Universitate, Blaga şi Liviu Rusu au fost tot timpul
alături de cerchişti. Chiar şi studenţii ce aparţineau „extremei stîngi”
au fost cu ei prin lansarea unui al doilea manifest de adeziune la
mişcarea de rezistenţă spirituală. Însuşi Arghezi „a luat pana pentru
o memorabilă scrisoare publică”, atunci „cînd dinţii veninoşi au
muşcat iarăşi din gloria lui Lovinescu”, spune Negoiţescu, care, în
finalul Notei sale, formulează cîteva lămuriri pentru prietenii care iau ajutat în clipele dificile. Spiritului ofensiv din 1943 i-a luat locul
acum, în 1945, calmul şi ponderaţia, fără să se schimbe însă nimic.
„Linia Cercului Literar a rămas aceeaşi, de credinţă neclintită în miraculoasele forţe ale libertăţii spiritului”, adaugă tînărul critic. După
ce au fost rupte zăgazuri, după ce zidurile chinezeşti ale prejudecăţilor au fost distruse, a rămas o atitudine pozitivă fertilă şi puntea
ideală a artei înalte, pure, eliberată de „orice zgură trecătoare”. Şi îi
asigură pe toţi cei ce n-au stat la o parte în vremea „ameninţărilor
atît de abjecte” că nu vor fi trădaţi.
D.D. Roşca se vedea, aşadar, îndreptăţit să cerceteze dacă
acuzaţiile aduse de cerchişti Luceafărului sunt întemeiate şi „dacă a
fost reală «rezistenţa» despre care vorbeşte, în chip cu totul neaşteptat, redactorul «Revistei Cercului Literar», tocmai redactorul «Revistei Cercului Literar»”1 (subl.ns., I.D.). Adăugînd că replica sa, fără
să însemne „pură mişcare de defensivă”, nu va fi „decît numai un început de «limpezire»”.
În fond, fără să-i numească, D.D. Roşca intra în „dialog” cu
Ştefan Aug. Doinaş şi cu (tocmai) I. Negoiţescu (redactorul conducător al publicaţiei), dar nu ripostează expres (ci doar implicit) Revistei Cercului Literar. În momentul acestui schimb de mesaje critice
D.D. Roşca era colaborator al Luceafărului, doar la numerele imediat
succesive va apărea în conducerea publicaţiei alături de V. Papilian.
Însă era totodată şi profesor plin (din 1937) la Facultatea de Litere
şi Filosofie, aflată atunci în pribegie la Sibiu cu întreaga Universitate, profesorul, cred, chiar al celor doi studenţi de la Revista Cercului Literar.
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Se războieşte mai întîi cu autorul „necrologului”, cu Doinaş.
Invocă poezia promovată de Luceafărul atunci cînd „ţara transilvană
a fost cu trupul rupt în două” şi cînd conducătorii revistei au avut
convingerea că arta, cu puterea sa expresivă, slujeşte idealurile care
„mişcă viaţa mulţimilor”. D.D. Roşca se întreabă apoi dacă nu cumva
e învinuită revista lor de „şovinism”, atunci cînd i se reproşează ca
ar fi dovedit că are „idealuri urîte şi orizonturi mărginite”. E trimis,
tot într-o notă de subsol (exclusă din textul reprodus în volum), la
paginile din vreo trei numere ale Luceafărului, unde se află expusă
„în liniile ei generale doctrina politică şi socială pentru care se milita
cu limpezime” în paginile revistei. Nu numai că ideea de şovinism
nu şi-a găsit vreo ilustrare în paginile publicaţiei, dimpotrivă, Luceafărul „a pledat contra şovinismului şi a ideii de rasă şi contra totalitarismului ridicat pe această nefastă idee”. Pe de altă parte,
spiritele de la Luceafărul, departe de a fi „retrograde şi confuze”, stăpîneau bine, înainte de a apărea Manifestul tinerilor de la Sibiu, teoria idealului estetic potrivit căreia subiectul unei creaţii este de
rangul doi în raport cu izbînda, adică: realizarea artistică efectivă.
Desigur, recunoştea D.D. Roşca, poate nu tot ceea ce a apărut în revistă este la un nivel înalt de izbîndă literară, dar situaţia aceasta
caracterizează mai orice publicaţie.
Îl preocupă apoi, pe D.D. Roşca, povestea cu acea mişcare de
rezistenţă spirituală cu semnificaţie politică, generată de Manifestul Cercului Literar din 1943. Ea fusese o poveste rostită iniţial, cu
„emfază”, de I. Negoiţescu, cum notează D.D. Roşca într-o notă de
subsol la textul său (v. p. 48; sunt rînduri care nu apar, nici ele, în volumul III din Opere filosofice), la Adunarea generală a studenţilor Universităţii Regele Ferdinand I (29 martie 1945), pentru ca apoi să scrie
acelaşi lucru în nr. 3 (martie 1945) din Revista Cercului Literar.
E interesat mai întîi de „natura” acestei rezistenţe, care ar fi
fost „furişată” între rîndurile Manifestului ca „merit” al tuturor celor
ce alcătuiau grupul de la Sibiu. D.D. Roşca precizează frust şi categoric că acest text „nu cuprinde în el nicio semnificaţie politică”,
fiind de la început un document care a urmărit „obiective cu caracter pur literar”: „Cei ce au iscălit manifestul militează pentru disocierea valorii estetice de cele politice şi sociale şi, în acest sens,
pentru liberarea celei dintîi de sub tirania celor din urmă”. Filosoful
respinge totodată că manifestul ar fi fost un fel de „mască impusă
de împrejurări” pentru a ascunde interese şi aspiraţii politice de
stînga, iar publiciştii de extremă stîngă de care vorbea redactorul,
adică: I. Negoiţescu, „au tras concluzii cu semnificaţie politică din
date pe care le presupuneau existente, dar pe care nu le şi cunoşteau
ca atare”. Şi asta pentru că acei publicişti n-ar fi avut o atare atitudine dacă ar fi ştiut că unii dintre cei ce au semnat manifestul erau
aceiaşi care „militau, nu mult înainte, pentru extrema dreaptă”. O
„eroare explicabilă”, pe care-şi ridică I. Negoiţescu şi unii dintre prietenii lui „monopolul unor merite cu totul inexistente”.
Şi pentru a consolida atare afirmaţii, mai cu seamă pentru a
dovedi falsa pretenţie de rezistenţă spirituală cu semnificaţie politică pe care ar fi avut-o Manifestul, D.D. Roşca reproduce „cîteva –
numai cîteva – fărîme” din ceea ce scria I. Negoiţescu prin 1941. „Singurul drum ce duce la creaţii majore este exaltarea geniului etnic” (filosoful, neonest, nu ne dă şi sursa, dar ne spune însă, la subsol, că
pentru „a scoate în evidenţă caracterul de altă extremă decît cea
stîngă al convingerilor celor ce se prezintă azi pe sine drept «rezistenţii» de la Sibiu, vom sublinia ceea ce ni se pare mai plin de… conţinut” – p. 52). Aici ar spune tînărul Negoiţescu că poezia română a
avut „în linii mari” două direcţii: una înrîurită de literatura franceză,
care ar fi dat o poezie a omului ca expresie a „categoriilor stihiale ale
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etnicului său”, în timp ce cealaltă orientare „ne-a dat capodopere
pentru că a luat drumul unei orientări spre misticism şi metafizică”.
„Creaţie majoră este numai în profunzimea perspectivei de mit
etnic” (sic!).
Tot din I. Negoiţescu citează apoi Roşca, şi tot din 1941, „alt
buchet de flori rare, rare şi ca idee, şi ca stil – oh! acesta cu adevărat politic” – dintr-un text intitulat „Conducătorul”, articol „pe cît de
prezumţios, pe atît de nebulos”, o pretenţioasă schiţă de „filozofia
istoriei”, cu „elucubraţii indigeste” şi „afirmaţii pline de neadevăr”
(p. 52). „Nici un alt timp, scria tînărul Negoiţescu (care abia terminase liceul), nu a cunoscut o asemenea eflorescenţă de oameni
mari, ca cel de astăzi, de conducători care să realizeze prin uniunea
lor spiritual-politică o ordine istorică comună a unui continent sau
chiar universală”; „N-au existat niciodată… atîtea apogeuri istorice
simultane. Să ne gîndim numai la cele patru naţiuni care formează
statele patrulaterului de bază al ordinii europene: Germania, Italia,
Spania şi România”1. Naţiunea română, comenta Roşca, era făcută,
„anticipativ şi cu vinovată inconştienţă”, „răspunzătoare de acţiuni
care nu erau ale ei, cum a dovedit-o cu prisosinţă 23 August şi tot ce
a urmat de atunci”: „Niciodată naţiunea română, scrie «rezistentul»
nostru autor, n-a fost atît de stăpînă pe destinele sale, nu a avut înainte perspectiva realizării unor potenţe istorice atît de vaste şi profunde… Niciodată naţiunea nu a participat la istorie atît de total”
(p. 52).
Biata naţiune română!, exclama Roşca, într-un moment
în care logica naţională era complet schimbată. Judecata sa era corectă, dar prea aspră, fără pic de menajament pentru „elanul juvenil” al celui ce urma acum cursurile unei Facultăţi de Litere şi
Filosofie şi conducea o revistă a unei grupări literare nu tocmai neimportantă. I. Negoiţescu nu pomenea, de altfel, deloc revista Luceafărul în „Mişcarea de rezistenţă de la Sibiu”, un text care nu
trebuie luat în mod exagerat ca fiind unul doctrinar.
Dar autorul Existenţei tragice trăgea la ţintă şi continua să-i
aducă aminte lui Negoiţescu ce scria cu vreo patru ani în urmă, întrun timp în care, adăugăm noi, chiar şi un Cioran, care avea însă vreo
treizeci de ani, compunea cu patos „Profilul interior al Căpitanului”,
un text tipărit şi rostit şi la radioul public. Pentru uzul demonstraţiei
sale, Roşca reţine de la companionul său trăsături ale conducătorului: „Potrivit caracterului imanent naţional al statului totalitar, conducătorul, ca expresie a categoriilor abisale de mod etnic, e cel mai
mare numitor comun”… „el se afirmă ca spontană şi abisală creaţie
istorică a naţiunii”. Convingeri la care s-ar adăuga „mai presus de
orice caracterul eminamente spiritual (?) al statului totalitar de tip
fascist sau legionar”, conducătorul reprezentînd astfel „expresia sublimată a spiritualităţii reale, eroice, mistice a naţiunii transfigurate” (p. 53).
Finalul pledoariei ideologice a lui Negoiţescu dezvăluia indubitabil cine era conducătorul a cărui fişă caracterologică o făcea:
„În Corneliu Codreanu, conchidea el, naţiunea română a avut pe
marele iniţiator de revoluţie spiritual-politică. În Generalul Antonescu, aceeaşi naţiune română recunoaşte pe Salvatorul statului”
(p. 53).
O primă concluzie trasă de D.D. Roşca, după aceste „«abisale» cugetări”, era că atunci cînd criticul de la Revista Cercului Literar, împreună cu prietenii săi, „rezistau” alături de aceşti
conducători, „făcînd să se infiltreze în sufletul tineretului gazele urît
mirositoare şi otrăvitoare ce fumegau din elucubraţii ca cele mai
sus reproduse”, Luceafărul rezista, şi el, cu adevărat, numai că se
afla de cealaltă parte a baricadei. Era o rezistenţă veritabilă, spune
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Roşca, şi asta se vede din atitudinea revistei în chiar acel an, 1941,
cînd publica, de pildă, un studiu care „combătea temeiurile ideologice ale hitlerismului”, după cum elogia creaţia lui Eminescu şi
Creangă, a lui Baudelaire şi Rilke. Şi tot rezistenţă era cînd mulţi dintre luceferişti se simţeau mîndri de omenia lor „după un ceas de citire din naiva şi splendida Avenir de la Science, decît după zile întregi
de zăbavă pe paginile bogatei şi instructivei Origin of Species”1 (p.
53), idei care au reuşit să scape de rigorile cenzurii de atunci. Prima
dintre cărţi, spunea acum (în 1945) liber Roşca, a fost expresia „marilor nădejdi ale tînărului Renan în viitorul strălucit al ştiinţei şi al
unirii prin ştiinţă a tuturor popoarelor în corpul unei umanităţi care
renunţă pentru totdeauna la barbarie”, în vreme ce opul lui Darwin
constituia temeiul pe care hitlerismul „a căutat să ridice darwinismul său politic1 şi întreg cortegiul de idei barbare implicate în el:
ideea primatului forţei brute, ideea spaţiului vital, ideea rasei de
stăpîni predestinaţi etc., etc.”1.
D.D. Roşca se oprea apoi la felul în care Luceafărul şi el în persoană atenţionau, consternaţi, pe cine voia să priceapă adevărul că
acel realism politic începuse să pătrundă în spaţiul românesc, „ridicat pe o nouă sofistică”, preluată de pe alte meleaguri şi pusă în
slujba legii rasiale. La care adăuga ideile prin care tot Luceafărul
pleda, în plin regim fascist1, fie împotriva concepţiei fascisto-hitleriste asupra caracterului naţional al ştiinţei, fie pentru drepturile
egale în faţa legii a tuturor popoarelor sau pentru o organizare socială aptă să sprijine puterea creatoare a culturii.
În finalul textului său din Luceafărul, D.D. Roşca îi atenţiona
pe oportuniştii de la Revista Cercului Literar că, dacă va fi necesar,
va evalua cu altă ocazie orizontul „implicaţiilor politice” pe care redactorul I. Negoiţescu „ţine să le strecoare în manifestul literar din
1943”, chiar dacă a „surprins neplăcut – ca tot ce nu e autentic” –
„asocierea pe care iubitorul de disocieri” a făcut-o între semnificaţia literară şi semnificaţia politică a unui atare document. După
care, pentru redactorul „rezistent” şi prietenii săi, reproduce un lung
fragment de-al său din Luceafărul, nr. 1-1945, cu trimiteri la infatuarea cu titluri pe care unii nu le au sau la cei ce pot face o treabă
utilă şi în noile cadre socio-politice, punîndu-şi „cenuşă groasă pe cap
pentru ispăşirea anumitor rătăciri condamnabile ale unui trecut nu
prea îndepărtat”, cerîndu-li-se să apuce – cu sinceritate deplină şi modestie, „nu cu ifos de dascăli ţîfnoşi care cred că au cădere să dea
altora lecţii de ţinută”, nu „să se împodobească cu pene ce nu le aparţin” – „pe drumul pe care de la 23 August încoace s-a angajat cu hotărîre neamul nostru: Adevăratul neam al nostru, nu cel pe care dl
redactor al Revistei Cercului Literar ţinea cu inconştienţă culpabilă şi
cu orice preţ să-l identifice cu «conducătorul»!”1.
Iar dacă „nemiloşii” judecători cerchişti vor considera că nau fost destul de lămuritoare cele spuse de Luceafărul, D.D. Roşca le
stă la dispoziţie cu „limpeziri”, care pot scoate „la suprafaţă sedimente ce ar fi mai bine să rămînă îngropate în negurile «abisale»
ale unui trecut pe care-l dorim mort pentru totdeauna” (p. 56).
Vezi D.D. Roşca, Opere filosofice, 3 vol., Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2012, 2013, 2014; pentru comentariul de faţă, vom trimite
în paranteză la ultimul dintre volume, secţiunea III, „Polemice”, pp.
215-250.
2
Vezi „Hegel şi Taine după o opinie românească a profesorului Virgil Bărbat de la Cluj”, Viaţa Românească, nr. 6, 1930.
3
Vezi Luceafărul, anul V, nr. 3-4, 1945, pp. 48-56; în volum: pp. 235241.
4
Cum spune într-o notă de subsol (nereprodusă în volumul III din
1
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Opere filosofice), D.D. Roşca avea pentru critic (care nu mai era în
viaţă) „cea mai înaltă preţuire”, dovada admiraţiei fiind susţinerea,
în 1942, „cu cuvîntul şi votul”, acordării premiului naţional pentru
proză literară. Atitudinea de atunci a filosofului pleda pentru „candidatura lui Lovinescu contra unei împotriviri înverşunate, venite
din partea unui fost ministru al propagandei în regimul trecut şi
care, ceva mai înainte, duse luptă aprigă contra lui Lovinescu şi la
Academie”. După care continuă: „Spre ruşinea acelor timpuri, după
trei votări, candidatul pentru care am votat de trei ori căzu. Rămăsese la al treilea scrutin cu puţine voturi, între ele cu acela al lui Mihail Sadoveanu şi cu al meu. Trei zile după această tristă întîmplare,
primii din partea celui cu care nu aveam cunoştinţă personală şi căruia oamenii îi făceau ultima mare nedreptate, o carte cu dedicaţia: «Domnului D.D. Roşca omagiu pentru atitudinea sa»” (rev. cit.,
p.50).
5
Vezi „Perspectivă”, Revista Cercului Literar, anul I, nr. 1, ianuarie
1945, pp. 3-4.
6
Rev. cit., p. 80.
7
Luceafĕrul (scris cu ĕ, e scurt, adică ă din e), cu subtitlul Revistă literară, a fost o publicaţie al cărei prim număr apărea la 1 iulie 1902,
la Budapesta, din iniţiativa studenţilor români organizaţi în Societatea academică „Petru Maior”. Va avea redacţia apoi la Sibiu (19061914; 1934-1939; 1941-1945) şi Bucureşti (1919-1920); în 1948 şi
1949, la Paris, Mircea Eliade şi Virgil Ierunca tipăresc două numere
ale Luceafărului, prima publicaţie literară a diasporei româneşti; revista reapare în 1958, ca o continuare a publicaţiei Tânărul scriitor
(1948); în anii 1970-1980, revista a devenit „un organ de propagandă
naţionalist-comunistă” (v. România Literară, nr. 48-2000), iar spaţiul
cultural occidental vedea în ea o publicaţie de extremă dreaptă.
Vezi colecţia digitalizată a revistei - http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/7432.
8
Vezi Luceafărul, anul V, nr. 3-4, 1945, p. 48.
9
Vezi I. Negoiţescu, „Mişcarea de rezistenţă de la Sibiu”, Revista Cercului Literar, anul I, nr. 3, martie 1945, pp. 78-79.
10
Vezi Luceafărul, anul V, nr. 3-4, 1945, pp. 48-56 (vom cita în text
doar pagina, fără a mai trimite la publicaţie).
11
D.D. Roşca mereu eludează sursa din care reproduce citatele. E
vorba de textul: I. Negoiţescu, „Conducătorul”, în Curţile Dorului, nr.
1, 1941, pp. 38-40; vezi în volumul Ion Negoiţescu, De la „elanul juvenil” la visatul Euphorion. Publicistică de tinereţe, 1938-1947, Ed. Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007.
12
E vorba de operele lui E. Renan şi Darwin, cu un ecou deosebit în
epocă.
13
O altă notă radiată din textul antologiei: „Doctrinarii hitlerişti îi
spuneau «realism» politic” (p. 54).
14
D.D. Roşca, Opere filosofice, vol. III, ed. cit, p. 239.
15
Tot într-o notă de subsol (eludată?!) D.D. Roşca preciza următoarele: „Spre a linişti inimile scrupuloase şi exigente ale unor domni de
la Revista Cercului Literar, e bine, credem, să semnalăm faptul că,
pentru aceste idei publicate în Luceafărul, cel ce le formula în acele
întunecate zile a primit felicitări din partea a numeroşi intelectuali
de extremă stîngă. Unii dintre aceştia scriu azi în ziare ca România
Liberă, iar alţii sunt membri ai actualului guvern. Tot pe atunci, şi tot
pentru acest motiv, un intelectual de rasă, mare admirator al lui N.
Titulescu, evreu care va avut şi el de suferit de pe urma regimurilor
«conducătorilor» apoteozaţi de dl redactor al Revistei Cercului Literar, scria pe o carte trimisă semnatarului acelor pagini de luptă:
«Domnului D.D.R. – unul dintre cei foarte puţini care fac ca viaţa să
fie vrednic de a fi trăită»” (p. 55).
16
D.D. Roşca, op. cit., p. 241.
13
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Contradicţiile lui N. Manolescu. Sau: treptele ruinării unui simbol

De-a lungul anilor, criticul N. Manolescu a scris cu o vădită consideraţie despre evoluţia poeziei lui Ștefan Aug. Doinaș,
reliefându-i liniile de forţă ale artei sale poetice. Nu puţine formulări sunt emblematice și par turnate în granit. Dar bronzul
literelor se deteriorează prin 1987 odată cu volumul Foamea de
Unu, iar lespedea de pe cărţi pusă în Istoria din 2008 este vitregită: „...După 1989 Doinaș n-a mai scris decât accidental poezie”. Rămâi crucit de ușurinţa cu care se pot șterge cărţi care au
schimbat paradigma poeticii sale: Interiorul unui poem (C. R.,
1990), Arie și ecou (Dacia, 1992), Lamentaţii (Albatros, 1997), Aventurile lui Proteu (Humanitas, 1995), Psalmi (Albatros, 1997). Ce sa întâmplat? De unde puterea acidului care șterge bronzul de
pe granit precum s-ar spăla varul?
Merită să urmărim aceste trepte ale ruinării unui simbol. Astfel, din cele trei pagini acordate poetului (Florin laru are
parte de 5 pagini, Al. Mușina – 4...), N. Manolescu folosește, în
proporţie de 80% articolul dedicat în 1978 volumului Alfabet poetic. Restul e o comprimare minimalizatoare nu numai a poeziei,
dar și a celorlalte genuri în care a excelat autorul: eseul – „ poetul a scris numeroase eseuri despre poezie, foarte informate,
dar păcătuind printr-o anume generalitate...”; traducerile - sunt
enumeraţi, fără nici un comentariu, R. Dario, Dante, Holderlin,
Mallarme, Benn. Despre remarcabilul Faust al lui J. W. Goethe,
despre ediţia Poezii – Dialoguri – Poetică și eseistică de la P. Valery,
despre Așa grăit-a Zarathustra a lui F. Nietzsche, trebuie, probabil, să înţelegem din acel „etc”, care retează și încheie brusc o
propoziţie informă, că nu există valoric.
Volumul Hesperia (1987) este pur și simplu pulverizat,
suflul versurilor este „stins” sub cenuși din Ion Barbu și L. Blaga:
„...Unele poezii sunt superior didactice în felul de la Ion Barbu.
Astfel își trag ideea dintr-o natură smintită blagian de mistere.
Pe alocuri poetul Laudei somnului, cu ale sale cântece cosmice,
e de-a dreptul imitat, în versuri în care sunetul propriu doinașian e tot mai stins...”. Dintr-un splendid articol intitulat Semne
noi de lirism5 alege trei rânduri doar pentru a infirma „subversivitatea” poeziei pe baza unui dosar elaborat în atelierele
CNSAS... Iată câteva spicuiri din articolul șters din fișierele istoriei literare (deși a acceptat să-i fie selectat de Al. Mușina în vol.
Literatura română postbelică. Lista lui Manolescu): „Vânătoare cu
șoim reprezintă ceva mai mult decât o remarcabilă culegere de
versuri: s-ar putea să însemne o dată în poezia lui Șt. Aug. Doinaș ...Cap și pajură este, probabil, cel mai contingent dintre grupajele alcătuite vreodată de autor, conţinând pamflete amare,
14

sarcastice, cu argheziene încrâncenări (și învârtoșări) de limbă.
În sfârșit, Exerciţii de amurg lasă să se audă un sunet nou în lirica
poetului: o subiectivitate ascuţită și dramatică sparge tiparul
dintotdeauna ordonat al poemului doinașian...”.
N. Manolescu analizează mai departe cu voluptate, balada răsturnată a Mistreţului cu colţi de argint acreditând o nouă
viziune, a „scribului”, în Cap și pajură. Dar cele mai pertinente
observaţii sunt îndreptate spre ciclul Exerciţii de amurg în care
criticul remarcă, înaintea altora, „modificarea de ton și structură” prin „invazia motivelor personale”:
„...Ceea ce ne atrage atenţia este nota de dramatism și
impulsivitate. Șt. Aug. Doinaș n-a scris până la acest ciclu poezii
de o factură atât de personală. Autobiografia s-a deghizat de
obicei, subiectivitatea a purtat mască. Poetul a părut a nu vorbi
despre sine. A preferat în tot cazul să dea impresia că se detașează de viaţa lui cotidiană, superficială și efemeră. Impresiile
erau distilate de două ori, urmele prea umanelor emoţii șterse
cu guma din versuri...”.
Avem aici una dintre cele mai pertinente analize a subiectivităţii doinașiene, cum a putut amputa criticul această imagine a poetului? În alt articol, Prinţul și biciclistul, din 1983,
vorbind despre cei doi poeţi premiaţi recent de Uniunea Scriitorilor, Geo Dumitrescu și Șt. Aug. Doinaș (referirea este la anul
1982), N. Manolescu este revoltat că cele două capodopere ale
lor – Mistreţului cu colţi de argint și Câinele de lângă pod – sunt îngropate „într-o colină de platitudini, de unde trebuie scoase la
iveală, ca antica Troie de către săpăturile lui Schliemann”. Explicaţia acestor omisiuni o găsim în articolul Cei trei Doinaș, din
1987, unul dintre cele mai sintetice privitoare la vârstele și formele liricii doinașiene. Este vorba despre o răzbunare târzie
pentru faptul că în prefaţa antologiei Foamea de Unu, autorul la preferat pe tânărul „critic” Radu Călin Cristea. Și, mai mult:
autorul n-a selectat nici un citat din cronicile scrise de el în cei
„douăzeci și trei de ani” de când a scris prima oară despre cărţile
sale. Umilinţa aceasta criticul o pune pe seama „modului în care
Doinaș se citește pe sine” și care nu se atinge „în nici un punct”
cu modul său de a face critică: „...Va să zică nici o dată, în nici
unul din sutele de rânduri în care m-am referit la Doinaș cel de
ieri sau de azi, nu am fost pe lungimea de undă a poetului, semnalele emisiei mele luând, fără excepţie, calea eterului. Neînţelegerea aceasta este, cred, cea mai gravă din câte mi-au fost
date să trăiesc în critică...” Într-adevăr, la Referinţe critice, în ex3/ 2018
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trasele din volum apare numele lui Vladimir Streinu, Ovid S.
Crohmălniceanu, Cornel Regman, Ovidiu Cotruș, Gh. Grigurcu,
Laurenţiu Ulici, M. Niţescu, Petru Poantă, E. Simion, Geo Bogza.
Nu știm dacă selecţia a fost a prefaţatorului sau a poetului. Doinaș n-a comentat niciodată acest lucru. Din punctul nostru de
vedere nu suntem interesaţi nici de ridicularizarea la care este
supus Cuvântul înainte al lui Radu Călin Cristea (mai ales „considerarea inteligenţei și fanteziei poetului drept posacă...”), cât
de „tiparele” celor trei Doinaș pe care le individualizează, cu concreteţe, N. Manolescu. Astfel, sesizând greutatea identificării
unor „vârste biologice”, a liniilor de forţă care ordonează „temele, motivele, formele și sensibilităţile” poeziei lui Doinaș, criticul identifică trei „etape”:
Doinaș, mitologicul – în care ar intra baladele, versurile de până la sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60 (ciclurile:
Manual de dragoste, Mistreţul cu colţi de argint, Ovidiu la Tomis,
Anul scufundat).
Doinaș, abstractul – poetul de dinainte de 1980, cu:
Foamea de Unu, Voluptatea limitelor, Păunul albastru, Conjuratio
poetica, Jurnal de aprilie, Pana de gâscă, Hesperia.
Doinaș, moralist polemic – de la Vânătoare cu șoim.
Interesant ni se pare în această etapizare extrapolarea
germenilor primei etape („mitologicul”) asupra tuturor celorlalte: cel de-al „doilea Doinaș”, abstractul, „își are rădăcinile în
mitologie”, iar cel de-al „treilea Doinaș”, păstrează din primul
„înclinarea spre parabolă”. Pe această primă vârstă a celor trei
„fraţi gemeni” pariază N. Manolescu, doar pe aceasta o reţine în
istoria sa. Trebuie să spunem că o analiză mai pertinentă și lapidară a „baladescului” său nu găsim în toată critica românească - ea topește, forjează într-un arabesc organic, intuiţii
fugare, irizări din V. Streinu, I. Negoiţescu, C.Regman, N. Balotă,
Ovid S. Crohmălniceanu, dându-le strălucirea de lespede greu
de dat la o parte: „...Nu mai e nevoie să insist asupra primei
etape, pe care continui să o consider, dacă nu cea mai profundă,
în orice caz cea mai generoasă literar, cea mai spectaculoasă.
Niciodată mai târziu, n-a mai scris poetul versuri la fel de frumoase, într-o limbă mai plină de nobleţe, de fast și de rafinament. Este și poezia în care originile și afinităţile se constată cu
ochiul liber: Goethe și Schiller, împrospătaţi prin romanticii germani, Coșbuc filtrat prin Philippide și Blaga, primul Ion Barbu
înnoit cu sugestii care ne trimit la nenăscutul (ca poet) Dimov
aceștia și alţii intră în aliajul foarte subtil al baladelor, la care
trebuie să adăugăm pe Shakespeare și pe Pillat pentru sonete
„printre cele mai minunate din poezia românească. Sonurile baladești sunt ale unui poet alexandrin, nu numai fiindcă par a
porni dintr-un principiu tehnic, formal (și chiar imitativ, literar),
înainte de a revela o simţire, dar și fiindcă există în ele contrastul cel mai tipic pentru respectiva orientare și anume acela dintre o atmosferă crepusculară, obosită, bolnavă, epuizată,
funerară chiar, și o plăcere a rostirii și descrierii ei, un elan vital
al poemului care imprimă versului eleganţă și măreţie. În fondul
ei, această poezie combină și alte elemente opuse: senzaţia și
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conceputul, fantasticul culorilor, sau formelor și geometria desenului, nordul și sudul, Parsifal și Orfeu, „germanitatea” (silvestră, tenebroasă, romantică) și „eternitatea” (limpede,
matematică, clară...”)...”
Modificările operate de critic în Istorie asupra acestui
text decisiv în grila de lectură a sa este grăitoare, începutul este
transformat într-o judecată definitivă: „Dacă Doinaș este poet
mare, este cu siguranţă în cea dintâi dintre aceste etape”
(p.921). Apoi, dispare Shakespeare din comparaţie și apare Paul
Valery („...poezia de concepte vine din Paul Valery, prima și
marea iubire a lui Doinaș...”), ca și Arghezi, în explorarea „monstruoasă a ruinei fizice” (p. 922). Chiar și pentru cel de-„al doilea
Doinaș” criticul are remarci de o mare profunzime și justeţe:
„Multe versuri – lapidare ca niște inscripţii pe lespede – sunt extraordinare”. Contradicţia, saltul minimalizator sunt inexplicabile însă într-o afirmaţie precum: „Un duh protector este Valery,
un altul Blaga (ce insolită alianţă)...” transformată în: „...Altele își
trag ideea dintr-o natură smintită blagian de mistere. Pe alocuri, poetul Laudei somnului, cu ale sale cântece cosmice, e dea dreptul imitat, în versuri în care sunetul propriu doinașian e
tot mai stins...” (p. 923).
Răsturnarea – sub presiunea dosarului CNSAS – judecăţii celui de-„al treilea Doinaș” este și ea de natură de a vedea
cum se poate bulversa esteticul prin mijloac e extralitera re.
Dacă acum, în 2008 (anul apariţiei Istoriei), Vânătoare cu șoim
„ne apare într-o altă perspectivă”, datorită „angajamentului
semnat cu exact douăzeci de ani mai devreme” (p. 923), să ne
reîntoarcem la rândurile din 1987 – cu exact douăzeci de ani ai
evoluţiei critice a lui N. Manolescu – și să citim această tabletă
ștearsă dintr-un condei despre un Doinaș „complet diferit de
precedenţii”: „...Materia poeziei e alta: contingenţa, cotidianul.
Ca și atitudinea: polemică, vehementă. Alexandrinul (în togă solemnă) face loc moralistului: mai ascuţit ca briciul și mai amar
ca fierea. Versul a explodat. O expresie dezmembrată, eficientă
și tranșantă, din care nu lipsește caricatura, comicul, grotescul...(...) Aceste parabole morale se află, estetic, la antipodul
celor din baladele juneţii și, etic, la antipodul omului cu compasul, care desenează pe nisip... Distanţa este, oricum am lua-o,
enormă. Și numai un poet excepţional, cum este Ștefan Aug.
Doinaș, printre cei mai de seamă de azi, o putea străbate rămânând totodată el însuși”. Peste aceste rânduri, de o frumuseţe sentenţioasă, cade încheierea din Istoria anului 2008 ca o
nedreaptă ghilotină: „După 1989, Doinaș n-a mai scris decât accidental poezie” (p. 923). Că este vorba de o execuţie ne dăm
seama privind șirul de cărţi: Interiorul unui poem, Arie și ecou, Lamentaţii, Aventurile lui Proteu, Psalmi, apărute între 1990-1997.
După 1990, N. Manolescu nu doar că nu l-a mai c itit deloc pe
Ștefan Aug. Doinaș, dar i-a mutilat și imaginea din textele de o
analiză pertinentă pe care le-a semnat înainte...

(Fragment din studiul Ștefan Aug. Doinaș, vol. II,
în curs de tipărire)
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Marian Dopcea

Sibiul, mereu…

Citind, cu mulţi ani în urmă (imediat după Revoluţie, cred)
Jurnalul de idei al lui Constantin Noica, avui surpriza de a da de
scurta notaţie pe care o transcriu: „Mă îndreptam spre biblioteca
Bruckenthal să citesc studiile de lingvistică ale lui Wilhelm von Humboldt, când mă ajunge din urmă Wolf von Aichelburg pe bicicletă,
oprește lângă mine și-mi spune: «Mă duc să cumpăr pătrunjel...»
Mi-a fost o clipă rușine să-i spun cu superioritate: «Eu merg la bibliotecă». Pe urmă m-am rușinat exact de contrariul. Eu eram în cultură, el în administrativ.
Nu cumva el era în cultură și eu în administrativ? Nu
cumva de 50 de ani fac același lucru, trăiesc în aceeași atmosferă
de seră a culturii? Pe când Wolf a ajuns poate undeva, la un rafinament care e tot cultură, poate cultură adevărată, trecută în viaţă:
își prepară singur supa, în timp ce noi, ceilalţi, luăm supă de la cantina culturii sau facem și mai departe supe pentru alţii, tot pentru
alţii…”
Mă oprii, tulburat, asupra însemnării, citind-o de câteva
ori – apoi închisei cartea, fără a conștientiza că mă despărţeam, astfel, pentru a doua oară, de Noica (pe care e drept că nu-l întâlnisem
niciodată de-a adevăratelea…)
Prima „despărţire” se produsese în `72 când Nego, iritat,
cred, de anume apetenţă (găunoasă!?) a mea pentru... filosofăreală,
îmi spusese, tranșant: „Măi, dacă vrei să faci filosofie te prezint lui
Noica – dacă vrei Poezie rămâi cu Wolf!”. Optai pentru herr Wolf.
Se înţelege, sper, că abia astăzi (7 aprilie 2018) realizez că
e vorba de două despărţiri, menite a da încâlcitei mele deveniri oareșice sare și piper, vasăzică prilejuri de ipocrită lăudăroșenie și subţire regret (de ce unul, doar – și nu amândoi?... Sunt sigur, însă, că
Nego știa ce face...).
Atunci, însă, cu Jurnalul (închis) în faţă, l-am revăzut, după
mulţi ani (cuprins de bucurie și îndurerat, brusc de netrebnicie:
„Cum am putut să uit, nătâng ce sunt, bicicleta domnului Wolf?”)
Am scris, în transă parcă, un poem pe care îmi iau libertatea de a-l cita (în ciuda faptului că lucrul aista nu-i prea de bonton):
Printre mașini
Grăbite în zadar
Și ridicol –
Cum n-aș recunoaște
Bicicleta
Domnului
Wolf?
Ridică mâna stângă –
M-a văzut! –
În râs i-a înflorit
Obrazul
Tot:
Salut!
Salut!
...și-i de la sine înţeles
Că strada
Din mohorâtă
Cum era
Doar bucurie
Aurie
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S-a făcut...
Momentul marca, fără să știu, firește, și despărţirea mea
de poezia lehamitei, întoarcerea la „popasurile” revelatorii, despre
care nu o dată îmi vorbise herr Wolf, și pe care, în ani (frumoși?
urâţi? purtători de câte împliniri și de câte căderi?) le cam uitasem.
M-am întors, cum s-ar zice la lumină – începând a scrie „Bicicleta domnului Wolf” (carte din care a apărut, în vol. Ca o ploaie
prea repede – doar un ciclu... și din care voi mai publica, de mă va
ţine Domnul, chiar în Euphorion, poate...)
Să mă reîntorc, însă, la Jurnalul filosofului, pe care l-am redeschis, desigur, peste câteva zile, spre a duce la capăt lectura celor
câteva sute de pagini...
Trec peste consideraţiile culinare ale d-lui Noica – fără a le
pune la îndoială legitimitatea și profunzimea... Cred că are dreptate,
deși nu sunt întru totul edificat asupra sensului unei sintagme precum „a fi în administrativ”.
Eremitul de la Păltiniș se referă, evident, la două atitudini
ontologic-epistemologice, antinomice. Cultura, de o parte – și tot
ce-i în afara ei, natura carevasăzică, și proza cenușie a cotidianului,
de alta.
Știam de la herr Wolf de corespondenţa lui cu Emil Cioran,
de adolescentina lor împreună-devenire și știam, din Noica (graţie
d-lui Moraru, desigur) de „Istoria lui cum e cu putinţă ceva nou.”
Bruckenthal-ul, pe de o parte, și niște milenii de cultură,
între zidurile lui – o bicicletă și un mănunchi de pătrunjel, de alta
(adaug – cu obrăznicie?! – răul natural, ce mai ales în copii se vădește, ţipătul unui adolescent, Andras, care strigă din fântână și suferinţele unui struţ – postas nefericit între niște vagi puncte
kalahariene)*
Ar fi înţeles Păltinișeanul – am înţeles io atunci – că Herr
Wolf Numai Natură este, paradoxal, și Wolf Numai Cultură. Așa o fi,
de... te poţi pune cu filosofii?
........................................................................................................................
..............................
Musai să fac un ocol: spre a pune-n întunecata lumină
„despărţirea” mea de alt filosof, Tudor Bugnariu, 90% marxist (zic
unii), ginerele lui Blaga și păstrător al manuscriselor acestuia.
Mi-a fost, la București, un an, profesor de „filosofie”. Mă
așteptam, la început, la o... „supă” marxistă fără nici un gust. Aș!
Profesorul înţelegea să facă istoria filosofiei depășind chiar limitele
filosofiei europene. Mie-mi pică – temă de seminar! – să prezint Bhagavad Gita și se pare că a fost mulţumit de prestaţia mea. Numai
că, vorba lui Creangă „dacă-i dai nas lui Ivan, el se suie pe divan”.
Începui să cam monopolizez discuţiile. Gândirea mea, în ebuliţiune,
căuta a sparge niște graniţe, Eram un existenţialist** tulbure și un
fanatic al operei „marelui Poet și Filosof” – despre care nu mă săturam a vorbi, spre iritarea Profesorului, care avea de urmărit o programă.
Sufeream de limbariţă și, profitând de faptul că aveam
(probabil) lecturi mai multe și mai profunde decât majoritatea colegilor, interveneam în discuţii mereu, provocând un fel de dezordine care nu avea cum să placă pururi liniștitului domn Bugnariu.
Încercările-mi de a explica io mai orice prinseră a se izbi de respingerea evidentă a Profesorului: „Altcineva...” – ce mă obliga, firește,
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la tăcere.

Ieșeam în pauza dintre cele două ore de seminar, umilit și
furios. Aprindeam ţigara și, rezemat de perete, îi urmăream pașii, îndepărtându-se... Până când (ca să-mi ceară un foc, zic azi, sau poate
fără un motiv aparent) se opri lângă mine: „-Îţi înţeleg dragostea
pentru Gabriel Marcel, îmi spuse, dar e bine să știi că Filosofia nici
nu începe, nici nu se sfârșește cu el.”
Îl privii, siderat, o clipă, apoi, fiindcă prezenţa de spirit numi lipsea, pe atunci, întru totul, pricepui: „Marcel” ăsta era, cu siguranţă, un filosof, după nume franţuz, a cărui operă, credea
profesorul meu, mă influenţa***
Pasul fusese făcut.
Situaţia era, de acum, evident paradoxală. În timpul orelor
eram invizibil – fie și dacă ţipam, în timpul pauzelor se oprea lângă
mine – mereu în doi! – ca să schimbăm o vorbă.
O dată, când în sală se vorbise despre cunoaștere (și încercările mele de a aduce în discuţie trilogia lui Blaga se dovediseră
zadarnice) binevoi să-mi spună, pe coridor, în trecere, parcă: „Opera
lui Blaga nu e cunoscută în întregime. Există, în grija familiei, niște
mii de pagini.”
Habar n-aveam că e ginerele poetului, și presupun că
dumnealui nu știa că habar n-am.
Petre Nicolau, nepot de soră marelui Poet și Filosof, nu-mi
vorbise despre dom` Tudor.
După Revoluţie, reîntâlnindu-l pe Petre (cel așa de drag sufletului meu) ne oprirăm, firește la... niște coniacuri.
Îi reproșai că publicase (cu Doamna Dorli – pe care nu am
cunoscut-o) în Isvoade un articol discutabil (mi se părea mie) despre
Cioran (drag și el sufletului meu – și pentru neliniști și pentru că
drag îi era Domnului Wolf).
-„Și îndrăznești a crede – se înfurie Petre – că io sau tu suntem îndreptăţiţi a-l cenzura pe Blaga?”
I-am dat dreptate, firește...
...drept care după două, trei sute de grame Petre începu
să-mi explice, confidenţial, că Meșterul Manole („balada” – nu drama
ilustrului său unchi) este... „monumentul liric al aurolacilor” – căci ce
altceva este copilașul lăsat în grija vântului și ploilor?
...mă despărţeam, în restaurantul Tulcean, de Petre – care
avea să moară curând, de vărul lui prin alianţă (dom`Tudor!) – și
(de!), încă o dată, de filosofie...
....................................................................................................................
.................................
...ci să revin la Jurnalul abia închis al domnului Noica.
Obiectul mă trimitea (fără să vreau) în Sibiul anilor 70, înainte de
apariţia „Transilvaniei” și înainte de stabilirea în burgul încă pe jumătate săsesc, a poetului M. Ivănescu. La capitolul „literaţi” Sibiul
era, în anii aceia sărăcuţ. Avea Filarmonică, la concertele căreia noi,
studenţii teologi, aveam, graţie bunăvoinţei Preacucernicului Părinte Rector, acces, avea Teatru, unde eram, așijderea, abonaţi – dar
literaţii de limbă română erau puţintei și modești.
„Funcţiona” un cenaclu orășenesc, totuși, unde tronau,
priviţi cu respectul cuvenit, „bătrânii” Paul Constant (ins cu oareșice
umor, epigramist de ocazie, înseninând frunţile tinerilor care eram)
și Ladmiss Andreescu. „Maeștrii” culturali erau domnii Guţan și Nistor – de la proaspăt înfiinţata Facultate de litere. Dintre aspiranţii la
un loc în „republica” (ipotetică!) a literelor menţionez pe Cornel Brahas, Petru Chifor, Costel Ghiniţă, G(igi?) Raţiu și, cu voia dumneavoastră, spre a încheia lista scurtă, subsemnatul.
Brahas (Ionel Viţu, cred, pe numele din acte) se lipise de
Păunescu – și debutase cu niște poeme cărora le-aș zice, astăzi,
whitmaniene. Îl aduseseră la cenaclu domnii Guţan și Nistor, în al
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căror gust aveam cu toţii încredere, așa că a fost primit fără rezerve.
Despre unii dintre acești comilitoni am auzit că s-ar fi stins
(Brahas, Chifor, Ghiniţă) despre alţii sper că mai știe Dumitru
Chioaru câte ceva... Destul că de la Raţiu (ins plăcut, în prezenţa căruia tăiam frunze la câini, uneori, la o cafenea de lângă celebrul pod
al îndrăgostiţilor) învăţasem să-i iubesc pe proaspăt debutanţii echinoxiști Ion Mircea (Istm) și Adrian Popescu (Umbria).
Vorbind cu Doinaș despre acest „Cenaclu”, Poetul se arătă
rezervat. Nu auzise de tandemul Nistor-Guţan, iar „vârstnicii” (includ aici și pe doamna Mira Preda, autoarea unei plachete cu titlu
discutabil – Ascunsa vulnerare) nu prezentau, zicea, încredere.
Îndrăznesc a susţine, astăzi, că dezbaterile noastre tinerești nu erau deloc lipsite de interes și că am profitat, de pe urma
lor, destul...
........................................................................................................................
..............................
Existenţa ne e marcată de oameni, firește, dar și de locurile pe care le străbatem, fie că ne place, fie că nu – să recunoaștem
aceasta. Sufletul se modelează, cred, și după munţii sau bălţile
lângă care am crescut, și după zidurile printre care am hălăduit sau
care ne-au împiedicat visarea. Am văzut cândva, la Heidelberg, arestul studenţilor, din străvechea universitate. Băieţii ăia au transpus
pe ziduri, colorate, reflexiile propriilor suflete – mult mai profund,
cred, decât o fac băieţii noștri, posesori de spray-uri pentru graffiti.
Nu se poate nega că locurile păstrează spiritul fiecărei
epoci – și că spiritul acesta ne învăluie și pe noi, călători-grăbiţi
printr-un „acum” – ce conţine mult mai mult „trecut” decât ne închipuim.
Cum aș putea vorbi despre tinereţea mea sibiană – făcând
abstracţie de spiritul locului, așa cum mi l-a dezvăluit, poate, Radu
Stanca, dar deschis și visării goetheene, și bănuitei prezenţe a lui
Blaga, Șaguna, Goga ori Cioran.
Rășinarii (lui Goga? lui Șaguna? lui Cioran?) – erau, pe vremea studenţiei mele, singurul sat din România în care accesul era
pe bază... de tramvai.
Paradoxal era că după coborârea din moderna mașinărie
luai cunoștinţă de o lume grozav de „mioritică”, arhaică și grozav de
îndepărtată de spiritul cioranian, oricâtă vorbire ar face, mai târziu,
filosoful, de Coasta Boacii, părăsită fără nici un scop și nici un câștig, la urma urmei.
Mergeam la Rășinari, cu Petru Chifor, duminica – și drumul avea la capăt, întotdeauna Cimitirul. Ne odihneam aici, gustând
Veșnicia, la mormântul somptuos al marelui Mitropolit care se bucura, la Institut, de admiraţie unanimă.
Uneori după-amiaza de Duminică era rezervată „Butoiului de aur” – loc de pierzanie și de sufletească înălţare în egală măsură.
Pentru a ajunge la vestita cramă coboram, guralivi, scările
către orașul de jos, mărginite de ciudate clădiri cu aer vădit medieval – pregătindu-ne parcă pentru căderea în timp ce ne aștepta în încăperea boltită. Ne simţeam aici ca în celebra pivniţă a lui Auerbach,
așteptând ca din clipă în clipă să facă vreo minunată șotie pișicherul Mefisto.
De dragul numelui mergeam câteodată „La călugărul
vesel” – unde ne simţeam, firește, pantagruelici și deschiși altui fel
de poezie decât aceea faustică.
Într-o blândă, melancolică lumină ne scălda, destul de des,
odată cu cântecul mierlei, duhul mereu însinguratului Georg Trakl,
poet nespus de drag amândurora.
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Preliminarii la biografia viitorului cerchist Radu Stanca sau Drumul lui Radu Stanca spre
„Cercul Literar de la Sibiu”
Deși despre Radu Stanca s-a scris destul de mult de-a lungul celor 56 ani trecuţi de posteritate, istoria literară nu a stăruit
asupra perioadei sale de formare, ce explică prestigiul inegalabil cu
care el a intrat în „Cercul Literar de la Sibiu”, unde a strălucit atât ca
substanţă a textelor beletristice oferite spre lectură și apoi spre publicare în revista aferentă, cât și ca prezenţă în cenaclu, în care s-a
impus ca lider cu un sclipitor discurs eseistic. Nu s-ar putea glosa
despre destinul omului de teatru și al creatorului de geniu, care imediat mai apoi a fost Radu Stanca, în „obsedantul deceniu românesc”,
fără să ni-l imaginăm așa cum s-a format ca intelectual cu o largă
deschidere umanistă în familia protopopului ortodox Sebastian
Stanca, din care s-au ridicat, de altfel, personalităţi de elită în toate
domeniile abordate, de la medicină la publicistică, actorie, regie de
teatru și creaţie beletristică. Pe drept cuvânt avea să se vorbească
de o „constelaţie Stanca”, pe care familia aceasta a dat-o culturii române, începând cu tatăl Sebastian, care a publicat mult și nu a avut
reţineri să atace chiar și domeniul beletristic, în care însă, nu a strălucit.

Așa cum atestă și în prezent amintirea vlăstarelor sibiene
ale familiei Stanca1, dintre fraţii mai mari, Horia s-a ocupat îndeaproape de călăuzirea intelectuală a mezinului. Fotografiile de familie ajunse până la noi vorbesc edificator despre apropierea lui Horia
de Radu, chiar dacă între ei era o diferenţă de vârstă de 11 ani.
Poate că tocmai această maturitate a eseistului care începând de
la 21 de ani publica în presa transilvăneană2 cronici literare, muzicale și de teatru, a făcut din Horia un model ușor de urmat, dat fiind
talentul cu totul deosebit al mezinului familiei și setea lui de cunoaștere.

Pentru început, ne reţine atenţia debutul timpuriu al lui
Radu Stanca, semnând la doar 12 ani Legenda peștilor, culeasă de
el, elevul din clasa a II-a B la Liceul „G. Bariţiu” din Cluj. Momentul
unei asemenea precoce afirmări publicistice se învecinează vizibil
cu debutul la „Naţiunea” a lui Horia, dovedind că mânuirea condeiului își avea în familie o bună temeinicie, dacă însuși tatăl Sebastian era prezent în publicaţii importante precum: „Telegraful
Român”, „Luceafărul” şi „Revista Teologică” din Sibiu, ca și în „Libertatea” de la Orăştie sau „Tribuna”, „Anuarul lnstitutului de lstorie Naţională” și „Cosânzeana” care apăreau la Cluj ori în „Ţara
Noastră” Sibiu-Cluj. Chiar în anii formării lui Radu, tatăl său era în
plină emulaţie creatoare, publicând la edituri din diferite orașe roadele imaginaţiei sale, în care alterna teatrul cu proza. Astfel, în 1910,
Sebastian Stanca tipărise la Sibiu comedie în două acte Pribegii, inspirată din viaţa meseriaşilor, urmată la Brașov în 1911 de comedia
într-un act Bucătăreasa, iar în 1923 la București apărea Lazar diacul.
O întâmplare adevărată. Unele creaţii ale sale erau localizări sau
adaptări după autori cunoscuţi în epocă, dar cochetarea cu beletristicul a continuat. Un episod din luptele de lângă Jiu în pasul Surduc la începutul lui septembrie 1916 l-a inspirat pentru Sergentul,
iar în 1925 apare la București o culegere de proză Fiul cantonierului
şi alte novele, urmată de Greva şi alte povestiri, publicată la Arad în
1926, an când prelucrează lucrarea lui I. Koener, Ioseph Heyderich,
așezată în tiparul unei drame într-un act. Credincios genului dra18

matic, în 1933 Sebastian publică la Sibiu Lege nouă, o comedie întrun act. Nu lipsesc nici traducerile, care dovedesc o anumită responsabilitate faţă de opere ce merită să-și amplifice circulaţia în alte
limbi. Așa va fi în 1942 Apis şi Este, traducere după Bruno Brehm. Nam fost preocupaţi în cercetarea de până acum de ecourile în epocă
ale acestor apariţii, dar prestaţia tatălui trebuie să fi fost un bun
reper pentru fiul mezin, care avea șansa de a se instrui într-un mare
oraș al ţării și acolo, la Cluj, a fost înscris la cel mai reputat liceu românesc.

Începutul afirmării sale nu era deloc obișnuit, neocolind
unele iniţiative revuistice. Semnalăm speranţa formulată în programul publicaţiei școlare „Mâine” din 1935, când Radu Stanca și
Vladimir Zlătaru, iniţiatori ai ei ca elevi în clasa a V-a la Liceul „Gh.
Bariţiu” din Cluj, anunţau cu aplomb adolescentin: „Suntem generaţia de mâine şi am pornit de azi pe calea frumosului. Greşelile ne
trebuiesc iertate-greutăţile şi piedicile ne sunt mari şi multe. Deschidem coloanele acestei reviste şi chemarea noastră – asemenea
bătăilor de clopot – s-adune pe toţi acei ce se simt vrednici de pleiada de mâine. Arta şi pacea vor stăpâni viitorul şi acesta va fi al nostru.“3(s.n.) Găsim și într-un asemenea text semnele unei maturităţi
cu totul neobișnuite la vârsta semnatarilor lui. Anii următori au fost
prolifici pentru Radu Stanca, adolescentul care publica tot mai frecvent versuri în presa transilvăneană. Un bun exerciţiu la vârsta de
15 ani este lectura unor cărţi pe marginea cărora el publică note,
impresionat de creaţii ale lui Mihail Sadoveanu (Nopţi de Sânziene,
Fraţii Jderi), dublându-le frecvent cu poezii ca Mi-e dor, Bibelou, Flori
de colilie sau poemul în proză Solii de iarnă, apărute în „Revista tinerimii“, „Naţiunea Română”, în „Viaţa ilustrată“ și „Pagini literare“. Despre Opera lui Mihail Sadoveanu, el vorbește la Societatea de lectură
„Luceafărul”, conferinţă secondată de citirea unor versuri proprii.
Așadar, un palmares de excepţie marchează anul de debut al adolescentului de 15 ani, care beneficiază de statutul unei speranţe
certe a momentului literar transilvan.

La 16 ani, vârsta primelor vise erotice, poetul anunţă ciclul
Lumini pentru dragostea mea, în care se încadrează o parte dintre
cele peste 20 de poezii publicate, iubirea profilându-se ca o coordonată definitorie pentru universul său liric. În anul 1937 cercul revistelor la care publică Radu Stanca se lărgește, iar între autorii
semnalaţi prin cronicile sale se numără și Vasile Voiculescu,
dovedind că liceanul de clasa a VII-a se orientează în literatura
română contemporană. Nu este hazardat să socotim că în familie și
la liceu el se bucura de buni îndrumători. Abia intrat în clasa a VIIIa, tânărul scriitor de 17 ani proiectează volumul Împietrire, aflat –
se pare – în manuscris.4 Elanul creator o ia înaintea condeiului și
doritul volum de debut Din ţara cu străbuni de basm rămâne un vis,
căci el nu a văzut vreodată lumina tiparului. Pentru cei care au avut
ocazia să cerceteze laboratorul de creaţie al scriitorului, ceea ce eu
am făcut în anii 1975-1981, când am elaborat un prim studiu mongrafic dedicat scriitorului, nu apare nedumeritoare o asemenea
înșiruire de proiecte doar conturate, căci arhiva sa păstrează mai
ales în domeniul teatrului o impresionantă schiţare de lucrări care,
din cauza morţii atât de timpurii, nu s-au mai înfăptuit.
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Semnătura lui Radu Stanca apare în reviste importante
precum „Naţiunea Română“, „Lanuri” de la Mediaș, „Afirmarea“,
„Symposion” , „Tribuna” și în alte câteva, de mai restrânsă circulaţie,
ca „Freamătul școalei” și „Ofensiva Română“. Semnificativ pentru
atmosfera specifică publicisticii transilvănene socotim că este programul ziarului liberal „Naţiunea Română”, program semnat în
1935 de dr. Gh. Stoica, care anunţa între obiective o „nivelare a aspiraţiilor unor vremi turburate de curente periculoase vieţii noastre
de stat” conjugat cu dorinţa „cimentării temeliilor patriei întregite”.5
Noua publicaţie își propunea și asanarea vieţii culturale, în care să
fie încurajate „elemente valoroase, cari se disting prin opere pozitive în domeniul propășirii ţării și a neamului.”.6 Ziarele Transilvaniei încurajau, așadar, tinerele talente, ridicate din familii sănătoase
ca atitudine faţă de ţara întregită, ca respect pentru tradiţiile strămoșești.
Radu Stanca se înscrie în 1938 la Facultatea de Litere și Filozofie din Cluj, capitala culturală a Transilvaniei. Colaborarea la revistele literare primește un temei nou și nu mai miră faptul că
poezia lui este remarcată de critica literară încă din perioada debutului. Așa se întâmplă atunci când George Sbârcea, impresionat de
versurile intitulate de Radu Stanca Invitaţie la vals, făcea o prezentare a numărului 1 al revistei „Afirmarea”, reproducând acea poezie
în respectiva recenzie din nr. 29 al „Tribunei”. Voinţa de a debuta
editorial îl determină pe mezinul familiei Stanca să anunţe în „Tribuna” din 22 martie 1939 că va publica volumul Versuri în colecţia
„Symposion”. Atunci când apare la 21 mai 1939 revista „Ţară nouă“
cu titlul ei atât de semnificativ, Radu Stanca este invitat să publice
chiar de la primul număr atât poezii și cronici literare ori sportive,
cât și eseuri, cum a fost Însemnări mici din viaţa mare a unuia Edgar
Allan Poe, apărut în numărul din 11iunie al primului an.

Începutul anului 1940 părea promiţător, căci în „Tribuna”
studentul scriitor are rubrica „Încrestări”, semnând cu pseudonimul
transparent Radustan. El semnala personalităţi precum P.P. Negoiţescu, Emil Cioran și altele. Apariţiile publice ale tânărului poet
continua cu mare elan. Astfel în 20 ianuarie 1940 la șezătoarea literar-artistică din comuna Hida, jud. Cluj, sunt invitaţi Horia Stanca,
V. Copilu-Cheatră, Al.Bărbat, George Sbârcea, lui Radu dându-i-se
șansa de a lectura poezii originale, tot astfel cum s-a întâmplat la
Turda, Târgu Mureș și la Reghin, unde tânărul poet citea versuri din
ciclul Scrisori iubitei. În primăvara aceluiași an, respectiv în 3 aprilie
1940, trupa de teatru studenţesc condusă de tânărul profesor de
estetică Liviu Rusu are premieră cu spectacolul O scrisoare pierdută,
în care Radu Stanca fusese distribuit în rolul lui Tache Farfuridi. Desigur că în presa culturală a momentului spectacolul a fost comentat ca o izbândă.

Numai că pacea, în care crezuse Radu cu fermitate la 15
ani, nu le va fi dată tinerilor studenţi în litere și filozofie de la Cluj,
care, după cedarea Ardealului de Nord impusă în urma Diktatului de
la Viena din august 1940, vor sosi la Sibiu în refugiu. Această mișcare
de pion a istoriei avea să determine într-un fel anume destinul creator al lui Radu Stanca. În fapt, orașul-burg de pe Cibin îi va învălui pe
noii săi studenţi în atmosfera lui baladescă, inspirându-l pe Radu
Stanca pentru o creaţie care își va dobândi aici şi acum identitatea
inconfundabilă. Horia Stanca nota cu entuziasm, comentând
această decizie istorică a refugiului Universităţii „Regele Ferdinand
I”: „Sibiu! Nu cred să fi fost mai potrivită alegerea altui oraş pentru
stabilirea universităţii din Cluj. Erau aci toate vestigiile luptei noas3 / 2018
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tre. Circulau prin înghesuiala de străduţe umbrele lui Eminescu şi
Coşbuc, Slavici şi Goga, erau aci umbrele marilor luptători pentru
drepturile naţionale.“7 La Sibiu, Radu Stanca sosea de la Cluj cu renumele de „Veniamin“ al scriitorilor de la revista „Gând românesc”
şi de colaborator remarcat încă din anul 1938 al revistei „Symposion”, unde tânărul de nici 18 ani se bucura de prietenia și de tovărăşia ideatică a lui Victor Iancu, Eugen Todoran şi Ion Negoiţescu.
Gruparea estetică în jurul acelor publicaţii din Transilvania a unor
asemenea spirite de tineri străluciţi a fertilizat mai apoi la Sibiu terenul viitoarei solidarizări, materializate la o cotă superioară prin
semnarea acelei Scrisori deschise către d. E. Lovinescu…, apărută în
13 mai 1943 în „Viaţa”, gest considerat drept actul de naştere a „Cercului literar de la Sibiu”. Șt. Aug. Doinaș își amintea de versurile rostite nemţește în gura mare pe străzile Sibiului prin 1943 de Radu
Stanca, cel mai bun prieten poet al lui din „Cercul literar”, versuri
din lirica germanului Hermann Conradi, mort la 38 de ani. Iată un
nebănuit prolog la destinul ce-i va fi hărăzit şi lui Radu Stanca răpus
de aceeași maladie la numai 42 de ani, când șantierul său de creaţii era plin de proiecte nefinalizate. Tot Doinaș evoca exerciţiul lor de
amiciţie creatoare, conform ritualului de a porni de la același vers
sau enunţ celebru spre a se întrece să scrie fiecare în stilul său câte
o poezie. Doinaș nu putea să nu remarce în termeni superlativi la
Radu o „fabuloasă capacitate de a inventa situaţii poetice“, alături
de faptul că inspiraţia lui era nutrită de „o cultură poetică extrem de
bogată, precum și de o pregătire estetico-filozofică în stare să opereze, cu fineţe și pătrundere, în planul afirmaţiilor teoretice.”8 Lui
Radu Stanca destinul i-a pus la îndemână cu parcimonie mai puţin
de trei decenii pentru o creaţie care se anunţa amplă, dar care a
stat sub sceptrul ameninţător al morţii, mereu prezentă ca motiv în
scrisul său: „Spune, Lahesis, mai este, mai este/ Din firul ce-mi deapănă trista poveste./ Spune, tu – cea dintre Parce mai bună,/ Cât
timp, o! Cât timp mai vibrează-a mea strună./ Nu, nu-mi rupeţi firul
de foc chiar la noapte,/ Mai am de-mplinit multe, da, multe fapte./
Lăsaţi-mă barem o parte din ele/ Să le duc la capăt: cântările mele.”
(Lahesis).
Iniţiativele nu contenesc la Sibiu, unde studenţii în litere și
filozofie de la Cluj se grupează în ianuarie 1941 în jurul revistei
„Curţile dorului“, avându-l ca redactor responsabil pe Radu Stanca,
care alege spre ilustrare în primul număr poezia La curţile dorului
semnată de Lucian Blaga, prestigios creator și profesor de filosofia
culturii la facultatea lor. Un evident semn al preţuirii lui Lucian
Blaga îl constituie tocmai alegerea acelui titlu de revistă, la care vor
colabora studenţii ce constituiau elita colectivului lor: Ovidiu
Drimba, Eugen Todoran, Cornel Regman, Ion Oană, Romeo
Dăscălescu, Ionel Neamtzu, Radu Stoichiţă. Dintre aceștia se vor tria
exigent membrii viitorului „Cerc literar de la Sibiu”, care s-a impus
în peisajul literaturii române contemporane ca o manifestare asanatoare într-un moment de turnantă istorică pe fundalul celui de-a
Doilea Război Modial, el fiind oglinda unor seisme doctrinare în vederea așezării pe baze solide estetic. Vremurile tulburi nu am lăsat
răgazul unei durabilităţi a revistei studenţești, care, după următorul
număr triplu, cel al lunilor februarie-aprilie 1941, va înceta să mai
apară.

Radu Stanca va fi solicitat de cotidianul „Ţara”, care apărea
la 7 aprilie a aceluiași an sub redacţia lui Grigore Popa. Atras de
structura mai vie a unui cotidian, Radu Stanca va comenta în cronicile sale literare cartea Mustul care fierbe de Oct. Goga, volumul
Poezii de Mihai Eminescu, monografia-eseu Sibiu de Al. Dima, etc.
19

Euphorion
De asemenea, el prezenta reviste ca „Pagini literare” și „Tribuna
Ardealului”, dovedind interes pentru seismica fenomenului literar
transilvan și naţional. Atunci când în nr. 31 al revistei „Tribuna”
Octav Șuluţiu ripostează în articolul Talentele de la „Ţara” la felul cum
Radu Stanca văzuse mișcarea creată în jurul acestei publicaţii, autorul criticat ţine să riposteze pe măsură. Atent la cărţile pe care
profesorul său Lucian Blaga le publica în acel moment, tânărul
Stanca va scrie o cronică filosofică la lucrarea Despre gândirea magică, publicând-o în „Transilvania”, prestigioasa revistă a Astrei. Semnătura lui de spirit efervescent apare și în alte publicaţii ca
„Universul literar”, „Claviaturi”sau „Viaţa universitară”.

În vechea cetate de cultură a Sibiului, prezenţa Universităţii din Cluj a fost resimţită în anii 1940-1945 ca un plămân de oxigen proaspăt. Studenţii înaugurează în 12 februarie 1942 Cercul
literar „Octavian Goga” și la manifestarea oficială au participat ministrul Culturii Naţionale, Ion Petrovici, iar decanul Facultăţii de
litere și Filosofie, D.D.Roșca, a rostit un cuvânt, la care Radu Stanca
a fost desemnat să răspundă din partea studenţilor. Lui i se va da
responsabilitatea de a fi președintele comitetului de conducere a
Cercului, care va desfășura o activitate bogată, constând în conferinţe, rostite de Ovidiu Drimba, Eugen Todoran, Cornel Regman, Ion
Negoiţescu și alţii, în ședinţe de cenaclu și șezători literare la Tg.
Mureș, Iași și Timișoara. Desigur că reuniunile de cenaclu sunt gustate de intelectualitatea universitară și locală. La ședinţa din 17 decembrie 1942 Radu Stanca lecturează din creaţia sa lirică Sfârșit de
toamnă, Seară medievală, Acesta este locul și Elegie de toamnă.

Cu ocazia vizitei din 31 mai 1942 la Universitate a profesorului Mihai Antonescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,
pe distinsul oaspete l-a întâmpinat în Sala de lectură a Bibliotecii
Universitare din Sibiu rectorul de atunci, Iuliu Haţieganu, urmat de
Radu Stanca, studentul strălucit. În același moment, publicul va începe să urmărească în „Telegraful Român” de la Sibiu serialul articolelor polemice ale lui Dumitru Stăniloae Poziţia d-lui Lucian Blaga
faţă de creștinism și ortodoxie, semnalând abaterea de la canoane a
filosofului. În nr.5 din 1942 al revistei „Transilvania”, Radu Stanca recenza studiul Religie și spirit al profesorului său, care va reacţiona,
exprimându-și nemulţumirea într-o scrisoare deschisă, trimisă în 26
august președintelui Astrei, Iuliu Moldovan, text publicat în „Ţara”
din 2 septembrie 1942. Mai mult, Lucian Blaga demisionează din
Astra, ceea ce va obliga conducerea Asociaţiei să se delimiteze de recenzia lui Radu Stanca în articolul O lămurire, care a apărut în „Transilvania” nr. 7-8, iulie-august 1942. Punctele de vedere se exprimau
liber, fără vreo rezervă provocată de raportul student-profesor. Să
credem, totuși, că o tensiune subliminală s-a creat atunci între ei?
Cert este că, deși a activat câtva timp ca asistent al lui Lucian Blaga,
ceea ce s-a întâmplat și cu I.D.Sârbu, în fapt, Radu Stanca nu a fost
angajat cu forme legale clare, ci profesorul a desemnat pe Ovidiu
Drimba pentru ocuparea acelui post. La examenul de licenţă, Radu
Stanca a susţinut tema Problema cititului, care va fi publicată în
1943, ca și eseurile Ceva despre tristeţe și Versul liber. Cunoscut ca
poet și eseist, ca recenzent al unor cărţi recent apărute și cronicar
muzical, Radu Stanca începe în 1943 să scrie și piese de teatru,
primele titluri din 1942 fiind Cealaltă primăvară, Atotputernicul
sânge, devenită Madona cu zâmbetul. Așadar, avem pilda unui literat
complex, care ca actor student a fost distribuit la Sibiu și în spectacolul Heidelbergul de altădată, piesa studenţească în 5 acte de Wilhelm Meyer-Förster, în traducerea lui Ovidiu Densușianu. Un an mai
târziu, Radu Stanca va juca și la Sibiu în spectacolul O scrisoare pier20
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dută. Orașul universitar care devenise Sibiul între 1940 și 1945 nu
era lipsit de o anumită efervescenţă, întreţinută de studenţii clujeni, deși este vorba de ani grei de război, dar care nu au reușit să
perture fundamental atmosfera creatoare a tinerilor veniţi în
refugiu.

În 9 februarie 1943 Cercul literar “Octavian Goga” are în
program conferinţa lui Radu Stanca Teatru și cinematografie, el
recitând poezia Lumina lunii și un fragment din Balada menestrelului. La acea ședinţă au mai activat Ovidiu Drimba și Radu Stoichiţă.
În activitatea Cercului studenţesc „Octavian Goga” și-a făcut loc o
formaţie de teatru și o publicaţie proprie, iar cenaclurile alternau
recitările de poezie originală cu eseuri și chiar producţii dramaturgice.

Totuși, la un moment dat, un grup de membri ai cenaclului se va separa sub intitularea „Prietenii Seminarului de estetică”,
bucurându-se de entuziasmul intelectual al profesorului lor Liviu
Rusu și vor organiza reuniuni în locuinţa de pe str. Avram Iancu din
Sibiu, a profesorului lor Henri Jacquier. Din gruparea cerchistă care
a sporit în timp ca număr de membri făceau parte: Ion Negoiţescu,
Radu Stanca, Cornel Regman, Ștefan Augustin Doinaș, I. D. Sârbu,
Nicolae Balotă, Eugen Todoran, Eta Boeriu, Radu Enescu, Dominic
Stanca, Ioanichie Olteanu, Alexandru Cucu, Deliu Petroiu, Henri
Jacquier, Viorica Guy Marica, Dan Constantinescu, Wolf von Aichelburg, Ovidiu Cotruș etc. Primii patru au format în 1946 un așa-zis
„for suprem” al „Cercului literar de la Sibiu”, dar acesta nu a mai
avut ritmul, consistenţa și farmecul reuniunilor cenaclului după mutarea la Cluj. Dorli, fiica poetului Mirabilei seminţe, își amintea notând într-un stil lapidar în confesiunea din cartea Tatăl meu, Lucian
Blaga că după instaurarea socialismului în România ea urma liceul
la Sibiu, făcând două clase particulare și dând examene trimestriale.
Era meditată la matematică, limba română, germană, franceză și
rusă. Se asculta în casa lor Radio Londra, muzică simfonică, modernă, știri, procesul de la Nürnberg în direct. „Și citeam. Marea literatură universală. Frecventam, împreună cu tata, ședinţele
„Cercului literar“. Stăteam cuminte într-un fotoliu și ascultam. Eram
doar o mică elevă. Vara înotam la ștrand. În toamna lui 1946 ne-am
mutat la Cluj, într-o locuinţă mult mai modestă, ce ne-a fost repartizată… Se mergea la concerte simfonice și la teatru, se organizau
audiţii muzicale. „Cercul literar“ nu mai funcţiona ca la Sibiu, dar,
de exemplu, de ziua mea, Cerchiștii se adunau la mine și discutam
o după-masă întreagă. Eram copila lor. În ultimele clase de liceu și
primii ani de facultate, au început să „dispară“ taţi, fraţi și veri ai
colegelor mele. Și vărul meu Liciniu Blaga. Deţinuţi. Atmosfera devenea din ce în ce mai apăsătoare.“9 Când s-a deschis dosarul de
urmărire a lui Blaga la Securitate în 3 ianuarie 19561, s-a constatat
că el era învinovăţit pentru creaţia sa literară, pentru concepţia filozofică, în care nu se făceau concesii materialismului, pentru că patronase „Cercul literar“, deși se știa că tinerii cerchiști își asigurau
deplina independenţă de gândire și de creaţie. Blaga se impunea
prin ţinuta știinţifică, prin spiritul său european, însă nu dirija nimic
și pe nimeni. Traducerea lui Faust devine cap de acuzare, căci ea ar
fi provocat în Transilvania „o stare de spirit de naţionalism foarte
pronunţat.“1 Dar nu numai profesorul Blaga se simţea opresat, ci întreaga grupare cerchistă, din care unii tineri au îndurat ani grei de
detenţie.
Celui ce se apropie de „generaţia pierdută“ a „obsedantului deceniu“, respectiv deceniul al șaselea din secolul XX româ-
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nesc, destinul lui Radu Stanca îi rezervă surpriza revelantă a unei
împliniri creatoare de profunzime. Am reconstituit drumul său spre
momentul „Cercului literar de la Sibiu“, în care ea a fost incontestabil steaua de primă mărime. Deși nu a depășit numeric și ca
varietate a formelor de manifestare asociaţia studenţească din care
s-a desprins, „Cercul literar de la Sibiu” a avut o relevanţă superioară în plan estetic și istoria literară i-a dat o cu totul altă importanţă în studiile și cărţile ce i-au fost consacrate. Spre deosebire de
I.D. Sârbu, claustrat la Craiova „alutanilor”, dar visând revenirea la
Sibiu, Radu Stanca a rămas tocmai acolo și „a înfruntat cruzimea
ironică a unui destin mereu potrivnic, în care, însă, perceperea tragicului va nutri fertil spaţiul realizărilor sale estetice.”1 Deschiderea
pe care a resimţit-o ca un apogee tânărul Stanca între prietenii săi
de spirit în „Cercul literar” nu se va mai repeta, luând factura unui
vis euphorionist neîmplinit în anii care aveau să vină. Omul de
teatru de la Sibiu se închidea ca într-o carapace, făcându-și în perioada celui mai crunt stalinism românesc meseria cum putea, nu
cum ar fi dorit. El s-a simţit un nou Arhimede, care se simţea apărat
de cercurile lui în faţa nimicniciei soldaţilor altei ordini decît cea
firească. Poetul s-a ascuns în masca unui Corydon înfruntând cu râs
sarcastic nimicnicia lumii. A ars ca Ioana d’Arc în flăcările propriei
credinţe. În mod paradoxal, în 1961, tocmai atunci când s-a împlinit
visul lui de o viaţă, anume mutarea familiei sale în cuibul euphorionic, care era Clujul începuturilor sale, verdictul final s-a dovedit implacabil și o dublă tragedie a distrus fericirea unei mame şi soţii
împlinite, actriţa Dorina Stanca, întrucât moartea prea timpurie a
lui Radu Stanca la 42 de ani a fost urmată de stingerea fiului lor
Barbu, la doar vârsta de 8 ani și 9 luni.

Am trăit la Sibiu, formându-mă intelectual în anii aceia
când spectacolele de teatru ale lui Radu Stanca repurtau un mare
succes. Ele ne-au format gustul estetic. Dar despre creaţia sa se știa
mult prea puţin. Descoperirea ei a fost lăsată în seama posterităţii
și s-a desfășurat cu grija îndumnezeită a soţiei lui, actriţa Dorina
Stanca, pe care în repetate rânduri am comparat-o cu o preoteasă
de templu, păstrându-i comorile. Volumele de Versuri (cu o prefaţă
de Ion Negoiţescu, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1966), Teatru (Hora Domniţelor, Ostatecul, Oedip salvat, Dona Juana, Critis sau
Gâlceava zeilor, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968), Poezii
(ediţie şi prefaţă de Ioana Lipoveanu Theodorescu, Bucureşti, Editura Albatros, 1973 sau Petru Poantă, Cercul Literar de la Sibiu. Introducere în fenomenul originar, Cluj, Ed. Clusium, 1997 au fost doar
începutul acţiunii de restituire pe care profesorul Marin Diaconu a
sintetizat-o în ediţia sa Radu Stanca. Profil spiritual din 2015 la Fundaţia Naţională pentru Știinţă și Artă din capitală, un cap de pod
pentru cercetarea de viitor a scriitorului.
Nu este lipsit de importanţă faptul că istoria literată avea
să asemene ca prestigiu „Cercul Literar de la Sibiu” cu Junimea și cu
grupul scriitorilor adunaţi în jurul revistei „Sburătorul”, activând în
condiţii istorice diferite, „în alte momente de răscruce pentru literele românești”, după aprecierea recentă a lui Carmen Elena Andrei,
care recunoaște acţiunea „modelatoare și structurantă, prin opţiunile estetice cristalizate în paginile revistei („Revista Cercului Literar”,n.n.), dar și prin operele literare propriu-zise, pe care cerchiștii
le-au conceput ca reflexii, mai mult sau mai puţin fidele, ale unor
astfel de opţiuni”1. La rândul său, Petru Poantă1 demonstrase cât de
controversat, dar și solid era acest „eveniment”, criticul reproducând tabelul alcătuit în 1946, în pragul destrămării lui, de I. Negoiţescu cu toţi membrii grupării așezaţi după simbolul unei cărţi de
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joc. N. Balotă, spre exemplu, era octarul de caro. Poziţia lor este
una polemică faţă de pășunismul tern ardelenesc, pentru o nouă
orientare a criticii literare într-un moment al relativizării valorilor.
Balotă evalua acea poziţionare în interviul dat lui Dumitru Chioaru
în 2003, afirmând: „Paradoxul Cercului, în epoca Manifestului, este
acela tocmai al unui estetism ambiguu promovat de câţiva tineri
scriitori, care preconizau primatul esteticului în creaţia și judecata
literară, respingând în același timp facilităţile unui estetism cultivat
pentru graţiile unice ale esteticului. Că în zilele noastre o asemenea
poziţie mai poate fi fecundă, sunt convins. Aceasta fără să repeţi
unele dintre formulele retorice ale Manifestului. Nu e nevoie să te
pui „în slujba valorilor nepieritoare”, cum declaram, patetic, noi cerchiștii, în acel Manifest bis al Cercului, care era articolul Perspectivă
cu care se deschidea „Revista Cercului Literar”. Dar, într-o epocă a
relativizării până la pulverizare a valorilor, pledoaria pentru un absolutism axiologic este, cred, necesară.“1 Chiar dacă nu a arborat
pretenţia unei revoluţionări artistice, direcţia ideologică, așezată pe
linie modernistă lovinesciană, a eflorescentei grupări cerchiste de
la Sibiu, a dobândit în timp prestigiul exemplarităţii, ca mod de busolare salutară într-o vreme de marasm politic. Tot astfel percepem
astăzi și profilul creator al celui mai strălucit membru al grupării
cerchiste cu evoluţia sa dramatică în plan omenesc și literar, căci
Radu Stanca a purtat sigiliul întregii lui generaţii.

1
Facem referire la familia Ruxandrei Sofronie, fiica surorii lui Radu Stanca,
profesoara Doina Jitianu ( 1903-1993)
2
Horia Stanca a debutat în 1930 în „Naţiunea“ Cluj, unde va completa rubrica
proprie „Picături de cerneală”. Redactor în perioada 1938-1940 la „Tribuna”
lui I. Agârbiceanu, cronicar literar la „Symposion“. A semnat în ziarele „Calendarul”, apoi în „Ardealul”, „Sfarmă piatră” din București, în „Patria”, „Gazeta
ilustrată”, „Biruinţa”, „Gând Românesc” de la Cluj. După detenţie, este redactor la secţia germană de la revista „Secolul 20”, semnând la alte reviste prestigioase precum „Transilvania”, „Viaţa Românească”, „Steaua”, „Tribuna”,
„Ramuri”, „Jurnalul literar”, „Revista de Filosofie”.
3
Radu Stanca, Primele cuvinte, în vol. Dăltuiri, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Știinţă și Artă, București, 2012, p. 47.
4
Vezi semnalarea lor în Marin Diaconu, Repere biobibliografice și spirituale
1920-2014. În Radu Stanca. Profil spiritual, Fundaţia Naţională pentru Știinţă și
Artă, București, 2015, p.9-72.
5
I. Hagiu, Presa românească de la începuturi până în prezent. Dicţionar cronologic 1790 -2007, vol. II, 1917-1944, p. 546.
6
Ibidem, p. 548.
7
Horia Stanca, Radu Stanca, fratele meu, în “Argeș “, nr.7, 1971. Fragmente din
articol au fost publicate în caietul-program al spectacolului cu piesa Povestea
dulgherului și a prea frumoasei sale soţii, la Teatrul de Stat din Sibiu, stagiunea 1971-1972. Vezi şi Anii de teatru, din vol. Fragmentarium clujean, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1987, p. 225.
8
Șt. Aug. Doinaș, Un trubadur modern-Radu Stanca, Cuvânt înainte la vol. Radu
Stanca , Poezii, ediţie bilingvă, Editura Albatros, București, 1979, p. 7 . Vezi și
Radu Stanca și spiritul baladesc, în vol. Poezie și modă poetică, 1972.
9
Dorli Blaga, Tatăl meu, Lucian Blaga, Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 2006,
p. 192-193.
10
Vezi Nota din 1955 ( fila nr.1 și tăiate, nr.26, nr.70) și Nota următoare, folosite de Dorli în cartea Blaga supravegheat de Securitate. Apud Dorli Blaga,
Tatăl meu, Lucian Blaga, ed. cit., p. 211 et passim.
11
Ibidem, p. 215.
12
A.Sîrghie, Radu Stanca și obsesia Thaliei, Ipostazele omului de teatru, Casa de
presă și editură Tribuna, 1996, p. 14.
13
C.E. Andrei, Nicolae Balotă și literele române, Editura Academiei Române, București, 2014, p.37.
14
Petru Poantă, Cercul de la Sibiu, București, Editura Ideea Europeană, 2006,
p. 28.
15
Apud Carmen Elena Andrei, Nicolae Balotă și literele române, Editura Academiei Române, București, 2014, p.36.
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Proză

Dominic Stanca făcea parte din grupul tinerilor scriitori ai „Cercului literar de la
Sibiu”. L-am cunoscut la Cluj, când încerca să publice, la începutul anilor ‘50, în revista Almanahul literar, unde eram redactoare. Îl revăd stând în faţa Librăriei Universităţii, cu profilul lui
frumos, înalt, cu păr şaten, cu o pălărie verde de vânător cu pană, cu figura lui de baron
român, dacă se poate spune aşa. Era orăşan, era actor la Teatrul Naţional din Cluj, era fiul
doctorului Dominic Stanca.
Ne-am cunoscut mai bine la București, unde, căsătorit cu regizoarea Sorana Coroamă, am devenit prieteni. E drept, soţul meu avea o veche prietenie cu el și cu vărul lui Dominic, Radu Stanca.
În anii aceia grei, bucuria de a ne întâlni seara, acasă la unii cerchiști, cu diverse ocazii, era cel mai plăcut eveniment, căci o prietenie literară atât de veche, adâncă și dezinteresată, în lumea aceea, era rară. Și a fost împărtăşită sincer până la moarte.
Dar cel mai animat și mai amuzant moment al întâlnirilor noastre erau scenetele lui
Dominic. Fie la Doinaş şi Irinel, în micul lor apartament, fie la Nicu Balotă, fie la Florian Potra,
la Horia Stanca, venea momentul când îl rugam pe Dominic: „Spune-ne, Dominic, aia cu Almăşan şi păsărica, cea cu avocatul, doamna şi ţăranul în tren, cea cu Diţi şi stoperul!” El nu
se lăsa prea greu şi începea povestea. Prin talentul său actoricesc şi de prozator, prin observaţiile sale, el crea scene cu personaje cunoscute din lumea Operei şi a Teatrului din Cluj şi
nu numai.
Alături de vechi prieteni, fie Eta Boeriu şi Puiu, soţul ei, Puiu Cotruş (dacă soseau din
provincie), Nego, Ioanichie Olteanu, Ovidel Constantinescu şi alţi câţiva cerchişti, el, Dominic, producea cu eleganţă scene create de el, spuse actoriceşte cu un umor irezistibil şi cu o
naturaleţe remarcabilă.
Hohotele noastre de râs se ţineau lanţ.
Din păcate, nimeni nu l-a înregistrat pe Dominic aşa cum sunt înregistrate şi difuzate
scenetele lui Florin Piersic.
Încerc să-mi amintesc una dintre scenetele lui Dominic cu actorul şi cântăreţul de
operă vestit pe atunci, Almăşan. Într-o zi, acesta intră pe poarta actorilor de la Operă şi când
să treacă pragul, o păsărică ce îşi făcuse acolo cuibul, pe streaşină, se cacă pe pălăria actorului, care – se vede – se împrietenise cu ea. Constatând dezastrul, furia lui Almăşan se dezlănţuie şi o ceartă: „Te-am îngrijit, te-am hrănit şi tu te-ai căcat pe pălăria mea! Crăpa-ţi-ar
curul!”
Desigur, nu e mare lucru în scena aceasta. Totul e să-l asculţi pe Dominic cum spune
şi cum creează scena. Avea un repertoriu, erau creaţiile sale comice sau comic-tragice, pe
care le-am fi putut auzi de nenumărate ori cu aceeaşi imensă plăcere.
Nu îl putem uita pe prietenul Dominic, care a suferit o boală cumplită şi s-a stins repede, dar opera sa literară, scrisă în vremuri atât de grele, va rămâne în literatura română.
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Extraordinara aventură a „Șoarecelui B” într-o variantă inedită

Printre scrisorile şi documentele trimise de-a lungul anilor confratelui Cornel Regman de către I. D. Sîrbu s-au păstrat, în arhiva criticului, două file dactilografiate: e copia unei epistole
redactată cu câţiva ani înainte de a-i fi expediată prietenului cerchist. Destinatarul? Un alt membru al Cercului literar, poetul, traducătorul şi editorul Ioanichie Olteanu. Cea de-a doua pagină
poartă pe verso următoarea însemnare manuscrisă:
Cornel, aceste rânduri (în care explic cum am ajuns de la
Cluj la „Genopolis”) trebuia să constituie o notă de subsol la
nuvela „Şoarecele B”.
Am fost sfătuit să renunţ la ea; uneori biografia autorului
sau a textului depăşesc, ca destin şi ridicol, chiar şi satira cea
mai corosivă [sic].1
Ne aflăm, cu siguranţă, în faţa unui material inedit. El e important nu numai pentru elucidarea unor aspecte ale vieţii şi operei lui „Gary” Sîrbu, dar şi pentru ceea ce pune în lumină privitor la
România celei de-a doua jumătăţi a secolului trecut.
Uluitoarea poveste a publicării „Şoarecelui B” e, cu toate
acestea, cunoscută: a putut fi citită în Jurnalul unui jurnalist fără jurnal (v. p.70-71, în ediţia din 2005 a Institutului Cultural Român sau p.
625-626, vol. I, a ediţiei de Opere îngrijite de Toma Velici, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă (2013).
În mare, atât în scrisoarea către Ioanichie Olteanu cât şi în
Jurnalul unui jurnalist fără jurnal schema transformărilor la care a
trebuit să se supună „Şoarecele B” e cam aceeaşi. Într-o competiţie
între cele două documente e evident însă că se distanţează net
prima variantă, cea de faţă. În Jurnalul unui jurnalist fără jurnal dăm
peste un discurs plat, searbăd, un fel de „notă informativă”. Unde
oare – şi de ce – s-a pitulat verva lui Gary?, ne putem întreba. La capitolul inexactităţi, alte surprize: de pildă, în urma lecturii epistolei
către Ioanichie Olteanu, ne dăm seama că e imposibil ca prietenul
cerchist să fi fost cel care l-a sfătuit pe Gary Sîrbu să mute, finalmente, intriga nuvelei în mediul românesc.
Lectura scrisorii către Ioanichie Olteanu e, dimpotrivă,
captivantă. E ca şi cum Sîrbu nu s-ar simţi în largul lui, nu şi-ar putea
pune în valoare talentul, în absenţa unui interlocutor (la Periprava,
în faţa celorlalţi deţinuţi, nu improviza el prelegeri pe care le prelungea, ca o Sheherazadă, ore în şir pentru a obţine cât mai multe
ţigări? : sunt lucruri aflate de la un tovarăş de detenţie...).
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Unde mai pui că, spre deosebire de „povestea” din Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, scrisoarea către Ioanichie Olteanu conţine o sumă de detalii circumstanţiale, vii, privitoare la mediul
editorial, câteva formule memorabile, ba chiar lucruri care ne introduc în „atelierul” scriitorului?
Craiova, 1 martie 1979
Dragă Ioanichie,
îţi trimit alăturat nuvela mea „Şoarecele B”. N-o însoţesc
de niciun fel de explicare sau predoslovie. Ca bun amic ce-ţi sunt
(de o viaţă întreagă) va trebui să te mulţumeşti cu o scurtă, dar amuzantă istorie a destinului acestei idei literare. (Habent sua fata
libel[l]i?)
Prima versiune a nuvelei „Şoarecele B” am scris-o în 1956,
în Bucureşti, încă sub influenţa sublim-ridicolă a mediului universitar clujean. Am dat-o spre lectură amicilor mei Nego şi Doinaş:
Nego, ţin minte, mi-a recomandat să ţi-o trimit şi ţie (nu mai ţin
minte la ce revistă, parcă la Cluj).2. Apoi am alăturat-o unui mănunchi de nuvele satirice pe care l-am predat la ESPLA, sub titlul
„Şoarecele B – şi alte povestiri satirice”. Mihai Şora m-a primit cu entuziasm şi înţelegere, volumul a intrat sub tipar, făcusem şi corectura în şpalt când, la 16 sept.[embrie] 19573, am plecat spre ceea ce
eu numesc my long journey into the night.
În 1964, căutându-mi manuscrisele pieselor, scenariilor,
volumelor de proză, am aflat, cum bine ştii, că fuseseră toate date
„la topit”...
Simţindu-mi spatele rece, am început să-mi transcriu din
memorie povestirile pierdute. Volumul „Povestiri petrilene”, scenariul „Bivoliţele”, două piese, etc. sunt rezultatul acestui recherche
du...
Am transcris, tot din memorie, şi nuvela mea de referinţă,
„Şoarecele B”.
Prima versiune semăna cu cea din 1956: acţiunea se petrecea la noi în ţară, se subînţelegea că la Cluj. Am dus textul acestei nuvele, pe care începusem s-o iubesc (şoarecele devenise o
ridicolă emblemă a autoironiilor mele)... la revista „Viaţa Românească”, singura revistă care putea, pe atunci, să publice povestiri
de mai lungă respiraţie... Nu mai ţin minte clar care din redactorii
din 1966 m-a sfătuit parinteşte că: „nuvela e bună, merge, dar la noi
nu se fac experimente psihologice cu animale”. Mă sfătuia, colegial,
să mut acţiunea nuvelei, de pildă, în Germania. Tot ştiu eu nem-
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am transcris cu grijă, am adăugat câteva povestiri scrise în anii craioveni şi acum voi depune la o editură, să văd la care, un volum de
vechi (dar încă actuale) povestiri satirice pe care editura „Dacia” a
ezitat să le publice, amânându-mă doi ani la rând. Doinaş mi-a spus
că membrii Cercului literar nu sunt agreiaţi [sic] în oraşul mumă, că
e bine să încerc la o editură bucureşteană...
Titlul acestui volum (de circa 400 pagini) ar fi: fie „Impostori de altădată”, fie „Satire ale duhului meu”, fie, titlul din 1957, „Şoarecele
B” şi alte povestiri satirice”6.
Ioanichie, rămân al tău bun amic întru toate!
Servus!
Gary

ţeste, nu?... Am transcris nuvela şi am transpus cu grijă întreaga intrigă într-un fictiv centru universitar german... Nu mai ţin minte cât
timp a trecut până am operat acest transplant de meridian – ceea
ce însă îmi amintesc precis este că amicul nostru Remus Luca, cetind [sic] această teutonică versiune, mi-a zis: „Frate Sîrbule, ai ghinion, uite, vine Willy Brand[t] în România, reluăm legăturile cu
nemţii occidentali, nu e momentul să-i satirizăm. Transpune – mi-a
zis el seara la d-na Candrea4 – transpune totul într-o universitate
americană... Ei sunt obsedaţi de experimente cu animale, şoareci şi
popoare...” Nu mi-a fost prea greu: am transcris totul, şi peste nu
mai ţin minte cât timp, tot la „Viaţa Românească”, prezentai un text
U.S.A. (Să nu crezi că glanda mea satirică e cea care secretă această
aproape supra-realistă aventură: am martori şi nu unul). Versiunea
americană a fost citită de un bun amic al meu şi al tău, pe nume
Vlaicu Bîrna, care, ca să-l poată da spre lectură şefului revistei, Radu
Boureanu, mi-a spus oarecum jenat: „Eu aş zice să muţi totul în
mediu românesc: ar fi mult mai actuală toată povestea. Mai ales
acum că-l aşteptăm pe Nixon, primul preşedinte al Statelor Unite
care...” M-am supărat şi am transcris totul imaginând un oraş Genopolis (în 1973, încă nu apăruseră [sic!] avalanşa de... „polisuri” în
proza noastră)... versiune pe care nu am mai trimis-o nicăieri...
(Doar domnul Carandino şi câţiva amici ai săi au cetit [sic] această
ultimă metempsihoză a vrednicului meu şoarece B.).
Între timp, printr-un adevărat miracol5, am regăsit manuscrisele din 1955-56 ale unor nuvele din acel volum pierdut. Le24

E posibil ca Sîrbu să-i fi trimis aceste pagini prietenului Regman în
1983, cu ocazia cronicii acestuia la volumul Şoarecele B şi alte povestiri . Articolul (“Un maestru al râsului...himeric”).a fost publicat în revista “Viaţa Românească”, nr. 8/1983. De menţionat că nuvela
„Şoarecele B” fusese inclusă de critic în antologia lui Nuvela şi povestirea românească în deceniul opt (Editura Eminescu, 1983) înainte
chiar de a fi publicat I. D. Sîrbu volumul său.
Ioanichie Olteanu a fost, în 1957, timp de câteva luni, redactorulşef al noii reviste Tribuna, din Cluj
Data arestării, pentru „omisiune de denunţ, a lui I. D. Sîrbu. A fost
eliberat în 1963.
E vorba de restaurantul fostei „Case a Scriitorilor” din Calea Victoriei
Într-un „Cuvânt înainte” la volumul Şoarecele B şi alte povestiri la
care, urmând sfatul editurii, autorul a decis să renunţe, dar pe care
i l-a trimis prietenului Regman, Sîrbu precizează:
„Poate că niciodată nu m-aş fi gândit să dezgrop
aceste nevinovate victime ale unui deceniu dificil
dacă, în vara anului 1977, un anonim binefăcător
nu mi-ar fi sunat la uşa locuinţei mele din Craiova, lăsându-mi în prag un plic masiv în care
erau mai mult de jumătate din volumul dispărut.
Gestul acestui necunoscut (căruia pe această
cale îi transmit uluita mea recunoştinţă) mi s-a
părut a fi mai mult decât un îndemn; m-am apucat şi am transcris cu grijă toate aceste redivive
întâmplări, bucurându-mă; deşi, de când au fost
scrise, ele au pierdut mult din prospeţimea actual-pamfletară. Ceea ce nu s-a volatilizat mi s-a
părut tocmai acel haloo [sic] – tragic şi desuet-ridicol – ce a însoţit şi engramat zgomotoasa tinereţe a generaţiei mele. [...] În orice caz, aş dori ca
semnificaţia acestui volum să fie clară: el reprezintă modul în care m-am despărţit de trecut, râzând. Cu lacrimi, cu spaimă, râzând totuşi.”
Volumul apare finalmente în martie 1983, la
„Cartea Românească, cu titlul Şoarecele B şi alte
povestiri. Îl însoţeşte următoarea dedicaţie:
„Închin această carte bunilor mei prieteni
di n fostul Cerc l iterar de la Sibiu-Cl uj (19411950)”.
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Ana Blandiana

Cinci poeme din ciclul „Variaţiuni pe o temă dată”

FĂRĂ TINE
lumea îmi pare deodată mai mare,
ca o cameră nemobilată,
mai mare şi mai fără de rost,
ca şi cum ar fi căzut câţiva pereţi
care o delimitau
şi fără de care
nu mai ştiu să spun cum a fost
Ştiu doar că nu se vede nimic până-n zare,
fără să înţeleg zarea ce e de fapt.
Egal de străină de trecutu-n zadar,
de viitorul sumar,
prezentul nu mi-e un dar,
ci un rapt.

NIMIC NU E STATIC,
moartea nu e cum pare
încremenire, un stop,
dispariţia de aici este o apariţie
în alt loc, în alt scop.
Mereu în mişcare,
existenţa şi nonexistenţa
se încopciază
din mers
şi eşti împins ca pe un plan înclinat
în celălalt univers,
unde nu te opreşti
în faţa uşilor împărăteşti
ci aluneci, aluneci tot mai departe
şi tot mai mirat.
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Poezie

„AM UN PACT CU OGLINDA” ,
îmi spuneai,
„să te arate numai aşa cum te văd eu.
Mi-a jurat credinţă până la moarte:”
Şi decenii la rând oglinda ţi-a rămas credincioasă:
Nu mă arăta decât scăldată
în lacrima ta luminoasă,
ca într-o apă vie
Care mă păstra neschimbată
ca-n poveşti.
Mă uit în oglindă
şi aştept cu spaimă schimbarea.
Dar iată,
nu se întâmplă nimic.
Ce dovadă mai minunată
că tu nu încetezi să mă priveşti?

MI-E FRICĂ DE ÎNTUNERICUL
din inima flăcării
pentru că nu ştiu
dacă el naşte lumina
sau lumina îl naşte:
Incestuoasă relaţie
între bine şi rău
care decupează din strălucire
flori carnivore de umbră.

NE ÎNTÂLNIM CA ÎNTR-UN BALON DE SĂPUN
pe care reuşesc din când în când
să îl suflu
strălucitor, transparent,
cu noi doi înăuntru
fericiţi şi frumoşi,
conştienţi
că totul e doar pentru câteva secunde.
Dar totul este atât de miraculos
încât cine ştie dacă acolo
o secundă
nu durează
Milenii...
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Nicolae Ionel

***

Acum
din abisul de-abisuri
al inimii mele
de-o veșnicie beată de aura
teilor singuri în
slavă și-n aur —
pînă în sîngele
mireasma sfinţiei
suie-se cristic
suflare
atotîndurării devine-a
suflării lui Dumnezeu
***
Între mine și Tine Isuse
doar adierea acestui
fir singur de iarbă. Atîta
materie caldă mai este
ne ţine pe amîndoi
***
Adiere mă
singur Isuse
destram de-adiere
mireasmă mă
risipesc de mireasmă
Nicio-ntre mine și Tine
subţirime de aer
nicio-mbrumîndu-se
catapeteasmă
***
Numai din mîntuirea
cu toţi sfinţii-a
tot ce-i fiinţă
mă primește blîndeţea
unui suav fir de iarbă
alături să-i stau
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***
Toate fericiile lumii-mi
sunt fericie
toate iubirile
acoperite de aripi
de pe pămînt și din cer
toată sfinţia nemaiajunsă
cu inima-aceasta se știe
Cuvintele-n care-mi
– psalm – strig fiinţa
sunt viul primindu-ne-n
Viaţa vieţii-adevăr!
***
Din noima
cuvintele-acestea-au zbucnit
care s-a pus în toţi aștrii —
rotirii lor le vor fi
chip și destin
Viu m-am în vie rostirea
atins de însăși a lumii
logositate
De-acum slavei imnului
inimii mele
cu ceruri mă-nchin
***
Știu
Sunt însăși cunoașterea
care mă știe
se dezvelește realul
pînă la ultima slavă
pîn la nucleu
Numele mi-l
cu mîna Lui scrie
de flăcări în Cartea
acum a Vieţii
din numele însuși al Său
Dumnezeu
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Andrei Zanca

o apă adâncă
amintirile ne
pătrund pe
nesimţite
trecutul

ajungându-ne
din urmă

prin acest
biet trup.
și doar
dacă

acceptăm

întâlnirea cu
memoria pe
un platou
al opririi
și liniștii

se ivește
deodată

ce așteptăm

Poezie

ei era omul
deplin cel

cu toţii

cu bucuriile

însă

și amarul
lui, cel
care

limita desfrunzi-

bine când

tu presimţi în

se simţea

eram laolaltă
Asta

îi deranja

cel mai mult

și astfel nu ne
mai întrebam

ce făceau și ce
voiau ei, câtă

vreme făceam
noi tot
ce era

interzis

rii și

același

timp freamătul
sevelor din
apropiata

reînfrunzire
rămâne
mereu
un gol
adânc
într-o
apă

sacră

una

rămâne

nezărită
și ne

ajunge
mereu

din urmă -

drepturile

înfăţișare

și stăm

și chiar dacă

de vorbă

ce ar schimba

pe-ndelete
undeva pe

malul unei

ape adânci
și pentru că
ei făceau
ce voiau
mereu

am făcut
și eu tot
ce nu
era

îngăduit
și ce nu

îngăduiau
3 / 2018

deodată atât
de mult

ch i p u l

a fi strivit de

întru

înainte de

o mașină, un

tânăr Ales printre
aleși a mai scris:
atât de dor îmi

este de noi toţi

un chip
adevăr

frumos
poartă
mereu

amprenta
unei

dureri

învinse?

tot astfel

atunci vom ști
ce-și cere

ce ne doare

și oare de ce

vreme, abia

este un copil

fără șă știm

cu puţin

de multă

că orice amintire

așa, pierduţi

s-ar înfăţișa

asta-ntr-unul
ori în altul,

în adâncul lui?
ar sosi cu toţii

înghesuindu-se
să se holbeze

și-apoi ar relua

deîndată ce fac

de mult, mintea

fiind lesne sedusă

de beznă și demonie
împiedicând mereu
o vedere.

nici învingători

nici învinși, însă

după cum arborele

își atinge înspre iarnă

ascunși
ascunși

dacă nu
dimineaţa

și puţini

și-apoi

tot mai

noapte

cei de sus.
mulţi cei

de jos, însă

unii se trezesc
doar în clipa
morţii, aici

unde nu vor
soluţia, vor
conflictul
vorbele
magice
fiind

mereu

mai mult

o etnosferă
în care
sărim
peste
gropi

ne spunem
și bună

și nu știm
unde ne
ducem

nu știm
dacă

revenim.

și fiecare

cuvânt ne
pătrunde

ca un spin
și noapte
și bună.

crezi că
fiecare
poem

e poate
ultimul
nu

răzbești
nici pe

departe
până-n
suflul

poemului
adevărat

ca un chip

frumos care
a învins

durerea

întâmpinându-te-n
oboseala lumii

și se duc

se tot duc
și noi

rămânem.
rămânem
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ne ducem

tot ce

unul

găsit

pe rând
după
altul

trezindu-ne

recunoscut

murmurul apei

din durere

adevărul

ca peste

în coșmarul

trecând

în durere
un râu
iarna,

pe capul

pietrelor,
însă cum
poţi

îmbunătăţi
ceva ce

nu există
lumea

pătrunsă
mai mult
de sânge
decât de

cerneală?
ultimul
cuvânt
îl are

mereu
ecoul.

bezna
nu dă
nimic

degeaba.

și plecăm
capul și

întrebăm
unde

și mai
ales

e o nălucă
pe care-l

trăim tot
atât de
efemer

ca o clipă
și doar o

răsfrângere
a iubirii
graţie

până și

ne ducem.
28

răsplată

un eu
care
nu

există.
și nu
mai

caut.
mă
las

găsit.

iar, dacă
am avea
numai

jumătate

din credinţa
câinelui

am putea
desluși

murmurul
apei aici

unde nici

vântul nu
are

ce căutăm
vreme

iscând

o lipsă

instituind
timp.

scria fără

într-o lume

a umbrelor
sorbite-n

umbre în

geana de
durere-a

cuvintelor

plecând și

poezia pământului

și-acum duc tratative
cu soarta, însă toate
se trag de la rănile
copilăriei, mai toţi
eu sunt încă
aici limpezit
de durere.

jocul, a fost

cum spunea
filozoful:

cineva

dispărut
de mult.
cândva
i-au

infuzat
un rol

și acum

e un altul
în stare

în nisip
tot ce

se vrea
dosit.

ce rămâne
ne va lua
de mână
în clipa

din urmă

recluziunea în timp

clipa.

ce este

somnul
pentru
individ

al inimii
într-o

răsucire

de oglinzi
înserarea
de holon
purtând

clipa din urmă

se crede, este

în viaţa ta

mistuie

specie

e pentru

ales despre

cum ar păși

nu se

un timp

nu e extensivă

cele nezărite

străin.

moartea

și-am vorbit
mereu mai

părea

vuind, a fost

din cei ce m-au
iubit s-au dus.

familiar

întorcându-se
cel jucat ori

într-o proză abjectă

de multă

și-apoi

pentru

facem

vindicativă.

măcar o

recunoscut.

mâna care

au preschimbat

nu mai este

alungăm

nu l-a

facem

lasă ștearsă

fiecare
dată și

mâna care scria

tot ce

intim și
încât

sinele.

cu m

căutând

l-a întâlnit

însă

atât de
totul

nu este

uitarea

ce nu se

și-atunci?

în timp

căreia

de ce
deși

se lasă

de orice

cum îndeobște
in-tensivă

nesfârșirea.
tocmai

efemerul
conferă
valoare
vieţii.

însemnul
iubirii

din abis
în abis.
și-am

închis
ochii

spre a

ne asculta

unul pe altul

spre a ne zări

chipul dinaintea

recluziunii în timp.

târziu

am ajuns
și eu

acolo.
și era
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cumva

și ne târâm

lăuntrice

răspunsul

doamne, multe

cumva am

pune termen

ce-și unduie

am putea învăţa

de la aceste făpturi
minunate pe care
le-am numit
animale și
albine și
păsări

prin bătrâneţe
trecut prin
astă viaţă
cumva

trecem

și peste
cumva

dinlăuntru

deși am stat

calea

cu toţii mereu

când încep

lui cumva:

tulburările

sub semnul
cumva am

trecut prin
copilărie

și adolescenţă
cumva am

întru revenire.
însăși

întrebarea
denotă

faptul că
ai atins

a conștiinţei

cunoscut
arborele

de elucidare

o margine

și-am

anevoie

nu se poate

frământările

dinspre care

nu mai există

decât reîntoarcere

unei mări

depărtările
sub priviri
grele de

neliniști și

chiar dacă

vorba iubire
nu a apărut

în acest text

ea îl pătrunde
adânc până-n
acest final

limpezită, orice
întrebare

fiind grea de
nesfârșite
întrebări.

să te rușinezi

însă în faţa ta
este pesemne

trecut prin
tinereţe
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Iulian Boldea

Poezie
pe malul râului

înserare

în ierburile înalte îmbibate de lumină

mocnesc din nou

corpurile înecaţilor erau acolo
funiile aspre scoteau

corpurile înecaţilor rând pe rând
unul după altul

cu umeri vineţii cu ochi fără priviri
cu feţe nedumerite absente

cu mâini din care se prelingeau
ca nişte monede false

mângâieri neterminate

gesturi triste înfrigurate

corpurile înecaţilor erau acolo

fără vene fără capilare fără artere
alunecau fără grabă
în oglinzile sparte
înfăşurându-se

în cămările frigului

în purgatorii de nesomn
jertfe nemeritate
inutile

consecinţe

nu ştim ce urmează după tăcere

alte cuvinte alte imagini alte înserări

a venit seara spaimele
revărsându-se în clepsidrele sângelui
visul monstruos are paloarea furiei
în beznă nebunia se arată
la capătul trupului
zvâcneşte şi urlă

- în carne pulsează durerea
o simt silenţioasă amară
ea e puterea mea

ea e slăbiciunea mea

durerea – presimţire a naşterii mele
cum se cuibăreşte ea

în răni descuamate şi aprige
cum rostogoleşte mereu
tăişul nemilos al fricii

în durere corpul e zăvorât
ca într-o armură

corpul împreună cu care împart
în fiecare noapte fantasme
spaime deliruri

fără să obosesc
vreodată

(sau poate că nu urmează nimic)

la oglindă

se aud doar în amurg când

ale unui dublu adevăr care

am citit undeva că bătăile inimii

emoţii tari şiroiesc de-a lungul coastelor

de-a lungul mâinilor de-a lungul picioarelor
atunci când pielea se înfioară
şi înălţarea e imposibilă
animale jucării şi litere
se deşiră din creier

noi nu ştim cu adevărat

nu ştim dacă am făcut o faptă bună
exersăm intrarea în pustie

orbecăim în oglinzi neadormite

ne scufundăm pe cărări întunecate

fără să putem răscumpăra în vreun fel
adevărul nespus al făpturii noastre
singurătatea ei imperfectă

pe care o vedem dispărând dintr-o dată
în noapte
30

hipnotizat de vocile sparte

numai în oglinzi s-ar putea vedea

înţeleptul nu mai e atent la tumultul simţurilor
adevărul corpului e adevărul luminii reflectate
în ascunzişurile creierului
în labirintul clipei de ieri

în palimpsestul delicat al
înstrăinării de sine

corpul înţeleptului e purtat pe apele
în care ne scăldăm o singură dată
acolo unde tăcerea e mai pură
decât zăpada veşnică

şi pretutindeni se zăresc

iluminări şi contemplaţii
promisiuni

şi seninătăţi
3/ 2018
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colaj

prezent

peste o privire ponosită şi o carte deschisă

centrul măsura adevărurile

într-un colţ al biroului ochelarii

alberto sanesi alterego şi alte ipoteze o carte
de poezii inteligente şi sensibile
în care mântuirea şi logosul

în care consecinţele şi durerea stau alături

cum stau alături surâsul şi grimasa sub fardul neobosit
al indiferenţei de zi cu zi

ce să facem seduşi de penumbre şi temeri
ce să facem să dăm

cezarului ce e al cezarului

când durerea trece dintr-o rană în alta

o inumană tăcere presărată în spaţiul diafan
care se găseşte

e un timp recent omul recent şi-a pierdut
nu se mai luptă decât

cu fantasme râncede vineţii
e un timp al contrariilor

ascunse în lucrul în sine

e o decădere a concretului

reversul laşităţii e singurătatea
e timpul nostru al încremenirii
în pânza de păianjen a clipei
e prezentul inactual

al imperfecţiunilor noastre

al semnalmentelor noastre nedorite

între amintiri şi lucruri
între cuvinte
şi tăceri

transparenţă

transparente aripi duc un cer transparent

corpuri şi umbre se întretaie în lumina tăioasă
dincolo de tăcerea atroce a cărnii

se aude vocea fără cuvinte a poeţilor

ei spun că infernul e unica realitate posibilă
unica realitate la care ne întoarcem
posedaţi de aromele fantasmelor
scăldaţi în lumina nemişcată

a zilei de ieri în care trăim punctuali şi meticuloşi
cu dorinţe şi iertări ale unui adevăr indescifrabil
cu vise de care suntem visaţi

cu scări rulante cu lacrimi fără ochi

ameninţătoare orbite în care privirile refuză

să mai vadă culorile şi formele străzile frunzele
poeţii iubitori de transparenţe camuflate

de clarităţi suspendate vorbesc între ei mereu
cuvintele lor suspendate deasupra noastră

se rotesc peste noi în tulburări şi patimi neaşteptate

pe umerii amiezii înţelesurile se crispează dintr-o dată
în lucrurile mute

lipsite de măreţie
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Olga Ștefan

Poezie

trapa
fă-mă naivă: o fetiţă de-a şasea care-i urează prietenei ei
să trăiască un milion şapte mii trei sute cinzeci de ani
(deşi stau într-un oraş de la malul
unei mări de steril
şi nu-i vor trăi.)

oricât de mult înveţi să o controlezi
şi că aşa se face,
e jenă

la umbra lucrurilor fără onestitate,

în părerea ta despre
oamenii pe care nu-i cunoşti şi n-o să-i cunoşti,
dar apar pe fundal într-o poză estivală
şi vieţile lor sunt
potenţial grozave.
ruşine (a pulsiunilor
fără explicaţii) în cum
ai da
orice
să le parazitezi
puţinele zile fericite.

orice pentru N ipostaze ale
mâlului auriu
de energie,
sânge
şi sex
de la începutul iubirii.

apoi cealaltă dragoste, a lor,

păpuşici dezmembrate care beau sucuri carbogazoase
şi ung ambreiajele primelor cuceriri
(pe care războaiele caline şi pasiv agresive
ale veacului tău
ţi le refuză).
nu uiţi lumina din ochii ciudaţi
de cititoare avide
care nu pot repeta
în casele ridicate din donaţii
scenele lor preferate.
aceste mizerii pretenţioase
cu care te chinui
în faţa morţii
detaliile feminine
ale ultimului outfit
(de câte ori nu înscenezi
de fapt
Ultimul outfit)

instinctul să pui ruj pe gura
cu care verşi sânge,
inele
pe mâinile zdrobite
la impact

all this pretentious bullshit
protejând tristeţea pentru cât de mici devin
obiectele suport din nostalgie

că ai
dragoste ştirbă şi că aşa e bine să fie:

cadrele de sprijin
ale vieţii din care depresia nu te lasă să scoţi mai mult

a părinţilor, sigur.

cu bunătatea şoferilor impulsivi care au respect pentru vieţile
pasagerilor (uneori),

a bunicilor de care te-ai înstrăinat
şi-ţi dau bani
cu rezerva că n-o să ştii
pe ce să-i cheltui.

bucuria insignifiantă de câte ori cineva
ucide
cu investiţii concrete/

aceleaşi obstacole
întâmpini
de câte ori suni pe cineva
din trecutul tău de binefaceri

CLIŞEUL
suspiciunea (că nu aparţii).

şi-i aminteşti literele de foc
din care se compune
RECUNOŞTINŢA.
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o invitaţie la adecvare.

3/ 2018

Euphorion

în timpul valului de căldură de acum
5 ani eram slabă.
Tu nu erai viitorul, tu erai frânghia:
trecutul pus pe
hold. și
convenţia
că o duceam bine.

despre viaţa noastră secretă
nu-mi amintesc decât panică.

de viaţa noastră virtuală
mă mai ciocnesc uneori
cu senzaţia de efort inutil
dintre elemenţii unui perpetuum mobile.
am testat împreună
reţele sociale cu viaţă scurtă
și când ne îmbrăţișam
scurt-circuitul devoţiunilor imperfecte.

am lăsat
această poveste
să se desfășoare cu fluenţa
unui material din care nu știi, vei confecţiona huse de pat,
feţe de masă
ori două pijamale trei sferturi pentru copii,
dar instinctul gospodăresc e înghiţit de delăsare
și materialul
se demodează.
odată, pasiunea ta (oricum exageratlivrescă, fără temei)
a mușcat
până la sânge
lipsa mea de pasiune.
în coșmaruri (cu tine)
reiau tema obsesivă
a planetelor dificile relaţionând
în casa prieteniei:
că sunt un monstru

(uneori nou-născut dintr-un ou de dragon,
alteori malformat congenital,
dar mereu după sticlă,
exponatul)
profitorul dotat cu micul lui briceag
de șmechereș
care pune sechestru pe
bunăvoinţa ta, pe intenţiile tale
inocente, pe retardul tău social,

pe haosul în care nu va face nimeni
ordine niciodată.

Tu nu impuneai viitorul, ci zgomotul steril,
electrocasnic, al
creierului setat pe funcţii secundare,
impermeabil afecţiunii.
această interfaţă îţi va face bine, spuneai.
eu sunt răspunsul tău,
între primat supradotat
și robot de bucătărie.
voi susţine inteligenţa ta uraniană,
dar și undele scurte ale depresiei
care demineralizează .
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vei fi cariatida spre care tindeai
altădată.
ești ca și cum aș ști că acest organism
a ucis de minim 5 ori
in situ
un cancer.
în creier și în plâmâni,
în creier și în plâmâni.
o vină vâscoasă.

la terasele din cartiere pe care nu le cunosc
mi se pare uneori că îl văd pe tata.
dar acest om de la masă
nu știe nimic despre limitele purităţii
la copil
și n-a putrezit o dată
cu urmele ei calciate.

el n-a avut ambiţii nerealiste.
întâmplările lui nu vin din hybris.
și nu cu
ochii mortului din vise- împăienjeniţi- lapte strâns
pe suprafaţa cafelei se uită
o secundă
la mine.

toată viaţa mi-am dorit să redevii un animal dezirabil,
iar
când coșmarul te lasă gol în paturi de motel
neîncălzit,
când ai picioarele moi
și uneori corpul diform
al unui cocoș care aleargă
fără cap
în ograda băștinașilor,
mă tem pentru tine.
am amplificat

arheologia unor noţiuni temutenobleţea și
loialitatea- mereu suave, mereu retorice;
și vai, cum le-am simţit pe pielea mea
biciul.
de atâţia ani
dau, instabilă, ca luna,
numai recolte infidele,
împotriva statisticii,
sunt pentru oricine își manageriază
micul domeniu
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doar hazard/ potential casualty,
și nu râvnesc decât
să revăd

expresia omului care știe să urmărească
glitchurile din personalitatea-ou a unei fetiţe
în furia și neajutorarea
adultului (și să iubească toţi oamenii
pentru asta)

sau a cuiva remaiat de o dragoste nouă,
pe cale să facă un mare,
dar inutil și stupid
sacrificiu.

la terasele din cartiere pe care nu le cunosc mi se pare uneori că
ești tu.
ai o viaţă nouă care nu merge.
pasiuni mici, prost hrănite,
îţi ţin de urât,

pe scheletul educaţiei ţepene
din anii experimentali
și-a convingerii că lucrurile cad
definitiv în moarte
frica

toarnă în mine un clopot toxic
de sticlă.

mi-am încetat strălucirea
o, inutile repere
care mă plasează veridic
între un spaţiu străbătut
cu membre fantomă, printre crash dummies
și o seară în care mă simţeam invicibilă
(uitarea e, mai ales,
o victorie), lucrurile au devenit posace
și mate;
sunet de proiect școlar înfipt în panoul
din polistiren.

pe un fond de liniște austeră
a sălilor în care se face sport
de la 7,
acopăr 10%
din ce mă așteptam să fiu. relansez cinismul.
o doză aproape letală de autodistrugere.
oglinda fatală din care te privește
un schelet împodobit cu flori opulente.
am fost supernova
cu scânteieri grafice din urss. mi-am trăit cu candoare
transgresările
și pentru candoarea adevărurilor care te fac slab
și ușor de lovit
militez
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(trena de epidemii eclipsa
rochia cometei și toate
căderile livrești, făcându-i
complice cu ochiul
lui pierre bezuhov).

am început să ratez zile întregi.
zile întregi, ochii au citit etichete și texte
disfuncţionale
lăsate de izbeliște
pe suprafeţe made in between.

toată burta plină de resturi nemestecate
a succesului
m-a lăsat neatinsă: bietul aperitiv mediocru
pe care toţi îl aleg
din instinctul prim (modestie pentru ce nu-i al tău/
timiditate/ cumpătare)
și nimeni nu-l gustă.
m-am întors la ambalajul grosolan al primelor tentative
de rescris certificatul destabilizat
al unei nașteri pe muchie, l-am învestit cu superputeri

pe care carnea (și trădările ei ostenitoare) nu le poate susţine.
am căzut din fiecare cerc.
am ajuns iar să caut
ca pe monedele de 10 lei
cuvintele necesare

datoriei încheiate. tranzacţiei fără rest. și
mă pierd, fetiţă bătrână, rujată cu sânge, în subtilităţile ei mascate.
sunt singură într-o sală antifonată
și citesc cu voce tare
un text pentru care vocea mea nu are
modulaţii, iar creierul nu
recunoaște vocale.
cu atât rămâne mintea după îndelungi infuzii
în zerul acid
al frustrării indigeste,
al terminalelor inopinate
al bagajului emoţional

(ascultă-mă! așteaptă-mă!)
pierdut.

regina nopţii

ai sperat
să fii regina balului.
mohair,
astrahan, ruj şi hairspray,
femeia neagră
de la capătul armei,
tiara nu e decât o formă evoluată
de intangibilitate.
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dar seara aia n-a fost
decât o adunare de oameni
care munceau în construcţii.

(mi-a părut rău pentru ochii tăi negri
făcuţi cu tuş.
pentru că aduseseşi un număr fix
de prăjituri
de la Tosca
şi eram mai mulţi.
pentru că s-au purtat
discuţii vagi, în jurul politicii,
la care nu te pricepeai
prea bine,
că erau nu oameni de afaceri, ci bărbaţi
obezi, obosiţi, niciunul singur,
neveste vagi, în geci de fâş şi colanţi,
preocupate să umple şi să golească meseşi niciun ochi pentru tine.)
te-am observat, împietrită şi
atât de sensibilă
la oglinda plimbată
de-a lungul tău.

m-ai făcut să mă simt singură
înainte să mă fi simţit singură vreodată,
inadecvată între preşcolarii pentru care
se vorbea cu perdea,
gata s-o rup la fugă.
mi-ar fi plăcut să mă iei
în braţe puţin.
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să povestim
despre lumea în care erai
mohair,
astrahan, ruj şi hairspray,
crăiasă,
marele meaulnes.

la plecare,
ţi-am mângâiat haina albă, pufoasă.
am 28 de ani şi tu, poate, către 50.
n-ai devenit nimic
în familia aia urâtă.

frumuseţea ta banală
ţi-a adus mici victorii,
de cumetrie, şi a apus.

abdomenul tău plat e, singur,
o înfrângere.
am încercat să-ţi vorbesc
ca de sub sticlă,
în vise, de câteva ori,

dar nici în vise, regina nopţii,
nu mi-ai răspuns.
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Andrei Doboș

Umwelt

2

Autoscopii

Dacă-l freci cu oţet de mere
sau cu lămîie se duce.

Mi-am luat un ou
de piatră din rîu
să-mi amintească
de prietenul meu rîul.
N-o s-o găuresc
şi n-o s-o fac
talisman
ci o s-o pun pe farfurioară
în bibliotecă
lîngă alte pietre
mai mici
la fel de frumoase
dar de pe uscat.

La ce mă gîndesc la o faptă concretă.
La ce mă gîndesc la un cuţit curat,
o brişcă rusească pe care s-o port cu mine
în buzunar.

Lasă-l sub jet
de apă rece
vreo două minute
să se întărească
şi să se limpezească.
(Poţi să verifici cu dinţii
rezistenţa sîrmei de cupru)
La o adică şi eu l-am dus
prin zăpadă
şi tot mi s-a pătat.

Supă de tăieţei

De la bunică-sa
cînd l-am adus
la început a plîns,

Supă fierbinte de tăieţei
cu tăieţei făcuţi de casă
mai laţi.

şi mi-a lăsat
urme pe covor.

Greu de prins cu lingura
un ghem din ăsta
de tăieţei.

Ăla e pocăit, tu?
Tot aşa era şi mai demult
doar că nu se vorbea
chiar atîta.
Pietre de interior (variaţiuni)
1
Adu-mi o piatră
de la rîu.
Vreau să ţin piatra
în palmă.
Vreau s-o usuc
cu prosopul
şi s-o ţin în palmă.
Materie organică
şi materie inorganică
împreună.
Să privesc ce frumos
a şelfuit-o rîul:
aproape rotundă.
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La ce mă gîndesc mă gîndesc că e periculos
pe stradă ziua sînt cîini.
La ce mă gîndesc la ce faptă
concretă am săvîrşit.
Capul meu
ca un televizor în junglă
prinde numai purici.
La ce mă gîndesc
la ce fapte concrete
am săvîrşit.
La mine.

Doamnele au pus în aluat
şi puţine tărîţe,
au o asprime plăcută
la sorbire.
Fără titlu
Să nu vă supăraţi
că vă zic,
dar cartoful ăsta
mai trebuie curăţat.
Să nu vă supăraţi
pe mine
că vă zic.
(Eu, cînd vă zic.)
Să nu vă supăraţi
pe mine dar.
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În cîte roluri sîntem văzuţi

Proză

Simpatiile şi antipatiile la prima vedere nu sînt întîmplătoare, cum ne place să credem, ele sînt – vorbesc dintr-o îndelungată experienţă – motivate de vechi, foarte îndepărtate
încrucişări de drumuri care produc un declic în creierul nostru,
deşi ni s-au şters demult din memorie. Ce m-a făcut, iată, să
abordez acest subiect aici, în această prestigioasă revistă sibiană, unde dau, din cînd în cînd, de numele unor oameni care
îmi fac existenţa suportabilă? Vreau să spun, pentru a-mi întări
teoria, „oameni cu care am empatizat de la prima vedere!”
Exemple: Joachim Wittstock, Beatrice Ungar, Radu Vancu, Rita
Chirian, vai, era să-l uit pe cel mai mare – Klaus Werner Iohannis! Sigur, aşteptaţi cu sufletul la gură să aflaţi unde am de gînd
să ajung. Nu eu hotărăsc unde o s-ajung, sigur „călărim, călărim, călărim...”, spunea şi cornetul Christopher Rilke, dar am în
urechi doar împuşcătura care ne-a dat startul... Am intrat în
cursă, în 1954, în Sibiu, într-o cancelarie plină de profesori saşi,
singura bucureşteancă, să predau germana. Aveam 23 de ani, o
fetiţă care se farda şi fuma. Pe director am uitat cum îl chema,
parcă Wiesenmeyer, nu era cu mult mai în vîrstă ca mine. Atunci
cînd vorbea, parcă număra, de aceea nu comunica decît termene, procente şi medii şi, culmea, era căsătorit cu o poetă, Astrid Konnerth. Din toate feţele acelea care intrau şi ieşeau pe
uşa cancelariei cu un catalog sub braţ, n-am reţinut nici un
nume, nici un chip, cu atît mai puţin o vorbă de spirit sau o opinie despre „Hamlet”, celebrul film cu Lawrence Olivier, care rula
în acel an la cinematograful Apollo din Hermannstadt. Singurii
profesori care m-au făcut din prima clipă să simt că mă văd şi că
ar avea ce să-mi spună au fost marele germanist Harald Krasser
şi eminenta profesoară de română Ecaterina Săndulescu. Şi,
iată, cu aceste două nume intru, de fapt, în subiectul acestui
text pe care vi-l trimit. Nu ştiu în ce gen l-aş putea încadra. Probabil în cel epistolar. Sînt o scriitoare de scrisori. Harald Krasser mi s-a impus prin prestanţă, prin tăcere, prin tăria
aristocratică de a nu face caz nici de erudiţia lui şi, cu atît mai
puţin, de umilinţele la care fusese supus, luîndu-i-se dreptul de
a preda germana; regimul se milostivise, totuşi, să-l recompenseze cu o oră de Constituţie pe săptămînă. Dar nu Harald Krasser m-a împins să scriu acest text, el vine nechemat în gîndul
meu, ori de cîte ori aud sau văd scris undeva cuvîntul „Sibiu” şi
mai ales de cîte ori îl văd pe scriitorul Joachim Wittstock. Sigur,
insistenţa cu care cineva îţi intră în casă, fără să bată la uşă, nu
poate stîrni admiraţia nimănui, dar uşa gîndului se deschide singură în faţa celor pe care-i consideră de-ai casei. Şi uite-aşa
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ajung abia acum la soneria, că tot pomeneam de o uşă, care mia declanşat reacţia acestei epistole. E vorba de cuprinzătorul şi
bine documentatul portret, garnisit cu unele aluzii mondene şi
pătrunderi nu tocmai elegante în viaţa şi poezia unei mai mult
decît onorabile profesoare de română, marcată iremediabil de
tristeţile provinciale ale lui Bacovia, cel care a făcut la acea
vreme, prin anii ‘40-’50, pe multe poete să se viseze „ftizice”,
„damnate”, neînţelese de lumea în care trăiau, un motiv care,
între noi fie zis, dacă nu te salvezi prin „experiment” şi nu scoţi
limba la toată lumea, rămîne eternul declanşator de poezie. Evident, depinde cum „plîngi”, dar şi moda vremii îţi impune stilul.
Să revenim la oile noastre. Spuneam că singurele personaje care
mi-au atras atenţia în acea cancelarie a Şcolii generale nr. 1, cu
limba de predare germană, în anii ‘50, au fost Harald Krasser şi
Ecaterina Săndulescu. Fiinţe total incompatibile, dar în amintirea mea apărînd mereu alături, ca într-o fotografie. Această
„biată Cati, Cati”, cum o numeşte, mai mult decît maliţios, marele critic Al. Cistelecan senior, era o excelentă profesoară de
română şi foarte bună cunoscătoare a literaturii franceze. Cine
mi-a pus mie în braţe primele cărţi scrise în România ale lui Cioran de care nici nu auzisem, cine mi-a vorbit de rebelul care scrisese o carte cu titlul „Nu”? „Un anotimp în infern” şi
„Iluminările” lui Rimbaud, de care de asemenea nu auzisem,
deşi la Literatură Universală l-am avut profesor pe Tudor Vianu?
Cine mi-a dezvăluit acel etern spaţiu mioritic şi pendularea continuă care ne-a marcat de la origini, prin fenomenul transhumanţei: deal-vale, deal-vale, evoluţia; şi de ce uneori ne
pomenim deodată într-un loc complet necunoscut în care ne
simţim mai acasă decît în patul nostru? Le sînt foarte recunoscătoare acelor exegeţi, critici sau istorici literari care readuc în
prezent nume demult uitate din literatura unor decenii în care
majoritatea poetelor noastre varsă lacrimi de iubire neîmpărtăşită – ce, parcă Eminescu n-are şi el romanţele lui! – care azi ne
fac să zîmbim compătimitor sau să rîdem cu poftă. La începutul
secolului trecut, puţine poete, cu precădere în părţile noastre
mai răsăritene, s-au încumetat să se aventureze şi în zonele
mult mai greu de străbătut ale deşertăciunii lumii. Aş îndrăzni
s-o amintesc aici pe Elena Farago. Dar sentimentalismul lacrimogen, care abundă în versurile Ecaterinei Săndulescu, nu merită anatema necruţătoare a criticului Al. Cistelecan, cînd peste
100 de ani, un alt critic literar consacrat va găsi destule motive
să-şi bată joc de minimalismul nostru mult iubit, care a început
să se cam oţetească. Poezia şi-a supt prin natura ei seva vitală
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din setea continuă a iubirii neîmplinite – asta ne-au învăţat încă
din Evul de mijloc truverii sau poeţii „vaganţi”, care vagabondau
de la un castel la altul. Sentimentul neîmplinirii s-a perpetuat şi
a proliferat în poezia lumii, dînd naştere acelui mal du siècle care
a devenit un fel de l’éternel retour. Oare cultivarea în exces a
„răului” şi a „urîtului” în poezia mai recentă de la noi şi în primul
rînd de aiurea, nu se revendică de la acel romantic mal du siècle
şi feminismul actual, care a împinzit globul cu Xantipa, nu e o replică la prea multe lacrimi ale unor „biete Cati, Cati”? Cred că
singura cale de a scăpa din fundătura asta, care a început să miroasă, este „scosul limbii”, „datul cu tifla”, un „dada redivivus”,
renaşterea avangardei şi găsirea unui surd genial care să compună o odă a bucuriei. Iertaţi-mă, am luat-o razna. Revenons,
aşadar, à nos moutons. Fără îndoială, interesul arătat de marele
Al. Cistelecan Ecaterinei Săndulescu, o eminentă profesoară de
română care m-a iniţiat în literatura universală mai bine ca
Vianu şi mi-a dăruit şi cîteva cărţi de poezie semnate de ea... nici
mai bune, nici mai proaste decît cele citite de mine la Biblioteca
Astra, pe la începutul anilor ‘50, este mai mult decît lăudabil... –
nu ştiu de ce scriind aceste rînduri îmi cîntă-n ureche un versuleţ din copilărie: „Pe mine m-ai omorît, dar cu calul ce-ai avut” –
chiar, nu mi l-am imaginat niciodată pe marele critic un misogin,
ceea ce nu-l obligă să fie curtenitor cu poetele bătrîne. Nu seamănă cu Ronsard. Dar să dai buzna fără să baţi la uşă în budoarul unei doamne din alt veac şi în viaţa ei personală,
domnule Al. Cistelecan, iertare, Dumneavoastră nu sînteţi George Călinescu, magistrul meu, care se deda uneori la voluptăţi
38

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

voyeuriste, dar o făcea cu stil. Vă veţi întreba ce m-o fi găsit sămi încep acest text polemic pornind de la deruta pe care mi-o
trezesc de fiecare dată simpatiile sau antipatiile care vin absolut nemotivat la prima vedere. Poate şi noi sîntem asemenea
elementeleor chimice, fiecare cu valenţele lui prestabilite, care
dictează atracţia sau respingerea. Am adus în discuţie acest fenomen fiindcă părerile, gusturile, simpatiile mele n-au coincis
niciodată cu cele ale domnului Al. Cistelecan şi viceversa. Cu atît
mai încurajator mi se pare să constat că simptomul atracţiei şi
al respingerii nu se transmite ereditar. Culmea, cînd la Institutul Cultural Francez din Bucureşti mi-a fost prezentat tînărul
poet şi critic literar Cistelecan junior, am simţit din prima clipă
o reciprocă simpatie. Iată una din ciudăţeniile acestui spaţiu
mioritic. Nu am avut nici cea mai vagă intenţie de-a mă lansa
într-o polemică cu imbatabilul critic senior. Am vrut doar să arăt
că această „biată Cati, Cati”, despre care domnul Cistelecan vorbeşte ca un comentator de televiziune, cînd ne prezintă agramatismele prim-ministrului Viorica Dăncilă, s-ar putea să fi
contribuit decisiv, fără să ştie, prin discuţiile sale şi prin cărţile
recomandate, la apariţia unei poete, ce-i drept, mai puţin plîngăreaţă, dar care, după opinia marelui critic, scrie cărţi de citit
în tren cînd pleci la mare. Ce curios! Se pare că simpatiile şi antipatiile se transmit totuşi, chiar dacă nu ereditar... mă pomenesc brusc cu expresia „l’ésprit de finesse”. Lăsînd la o parte mica
mea iritare, vă mulţumesc, domnule Cistelecan, că aţi scos-o pe
„biata Cati, Cati” din uitare.
3/ 2018

Euphorion

Octavian Soviany

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Marile bulevarde

Proză

(fragment de roman)

Am descins în Gara de Est într-o după-amiază posomorâtă de toamnă târzie. Ploua mărunt. Ne-am pierdut în mulţimea care se îngrămădea spre ieşire. Aveam impresia că
pătrunsesem dintr-o dată într-o altă lume, care nu avea câtuşi
de puţin înfăţişarea unui oraş feeric, nu era nici un Bagdad, nici
un Visapour, aşa cum mă lăsaseră să cred poveştile lui Marie.
Mirosea a cărbuni, iar prin aerul stătut, anevoie de respirat, şuieratul ascuţit al locomotivelor se amesteca cu strigătele hamalilor şi cu rumoarea mulţimii, care se agita în toate direcţiile,
ca un enorm animal cu capul tăiat. Faţada negricioasă a gării, pe
care se depusese parcă o pulbere fină de cărbune, semăna cu
cea a unei închisori. În piaţeta din faţa ei, vălurea o mare de umbrele, de sub care se desluşeau, pe ici pe colo, chipuri gălbejite,
frunţi terne, buze decolorate şi schimosite de ură.
Tata a găsit cu greu o trăsură. Era o vechitură hodorogită, în care mirosea a fân mucegăit şi a piele murdară. Prin crăpăturile caroseriei, vântul şi ploaia pătrundeau în interior. Îmi
era frig. M-am zgribulit între mama şi Marie, care s-au grăbit să
mă acopere cu un pled, şi am început să privesc pe fereastră
priveliştea dezolantă a străzilor pariziene.

Începuse să se însereze. Am apucat-o mai întâi pe un
fel de şosea, mărginită de case înalte şi sumbre, cu zidurile mâncate parcă de lepră, între care se întindeau mohorâte terenuri
virane, pe care puteai vedea, din loc în loc, silueta de cărămidă
a unei clădiri în construcţie. Apoi trăsura a pătruns într-un labirint de străduţe întortocheate, prin care caii izbuteau să înainteze cu greu, alegându-se cu sudalmele vizitiului şi cu câte-o
lovitură violentă de bici, ce îmi îngheţa sângele. Aceleaşi case
înalte, cu faţade galbene, pătate cu verde din pricina ploilor care
le roseseră tencuiala, aceleaşi ganguri sinistre prin care şuiera
vântul, aceleaşi geamuri murdare prin care lumina zilei părea
să pătrundă cu greu. Treceam prin faţa unor dughene mizere:
brutării şi măcelării, magazine sărăcăcioase de îmbrăcăminte la
mâna a doua, prăvălii prăfuite de vechituri, depozite de vinuri
din care răzbătea lărmuiala împleticită a băutorilor de profesie.
Nu mai voiam să văd şi să aud nimic. Descopeream un
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oraş mult mai urât decât Metzul, ros de mizerie şi de murdărie.
Mi-am înfundat capul în umărul lui Marie şi am început să plâng
în hohote, spre spaima mamei, care a început să-mi pipăie fruntea îngrijorată şi să rostească în şoaptă cuvintele unei rugăciuni.
La întrebările ei neliniştite am răspuns că mă dor îngrozitor dinţii şi că vreau să ne întorceam deîndată la Metz.

Ah, Metzul, cu aerul său curat şi cu arhitectura lui simetrică, Metzul căruia i-am dus neîncetat dorul şi pe care nu-l
voi mai revedea niciodată, Metzul, acest oraş eroic şi tragic,
care, după câteva lupte neînfricate, nu a putut fi ocupat de prusaci decât în urma unei trădări abominabile, Metzul, oraşul în
care am locuit doar până la şapte ani, dar unde mi-am trăit primele experienţe de viaţă esenţiale şi care mi-a intrat pentru totdeauna în sânge.

Mă visez şi acum de multe ori străbătând străzile sale
prietenoase, de mână cu mama şi cu Marie, hoinărind cu Yvette
prin luncile Mosellei, privind forfota burtăverzimii de pe esplanadă şi paradele viitorilor sublocotenenţi, jucându-mă cu soldaţii de plumb pe covorul din salonul din faţă.

La Metz locuisem într-o casă adevărată, apartamentul
mobilat din rue des Petites-Écuries, la care ne-a condus tata, mi
s-a părut doar un adăpost insalubru. Am fost întâmpinaţi de o
femeie în vârstă, cu pomeţii ieşiţi, cu buzele uscăţive şi cu faţa
plină de zbârcituri. Era Marthe, noua noastră menajeră, despre
care ar fi puţine cuvinte bune de spus. Ne-a introdus într-o sufragerie înaltă şi friguroasă, tapetată într-un galben murdar, culoarea aceea care poate fi întâlnită adeseori pe pereţii jilavi ai
gangurilor pariziene precum şi la pisicile fără stăpân. Perdelele
şi covorul aveau aceeaşi culoare. Singurele mobile erau o masă
lungă, cu tăblia de marmură neagră, patru scaune şi un bufet
greoi de mahon, cu geamuri nu prea curate, prin care se întrezăreau câteva mormane de castroane şi farfurii.
Aici am avut parte de prima mea cină pariziană, pe
care am înghiţit-o cu noduri, lăsând mai bine de jumătate în farfurie. O supă subţire şi fără gust, prin care pluteau câteva bu39
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căţele de morcov, o bucată de rasol rece de vită, care mirosea
tare a seu, un pateu, puţină brânză şi câteva fructe, pe care
Mathe ni le punea în faţă parcă în duşmănie. Numai tata, obişnuit cu mâncarea proastă de regiment, a mâncat tot. Mama şi
Marie şi-au lăsat, ca şi mine, farfuriile neatinse aproape. Ţin
minte că m-am ridicat de la masă pe jumătate flămând, iar izul
rânced de seu îmi venea pe gât, provocându-mi o senzaţie de
dezgust neplăcută.

Imediat după aceea am fost dus la culcare. În camera
ce-mi fusese destinată (cea mai puţin friguroasă din toate –
după cum s-a grăbit mama să mă încredinţeze) nu se găseau
decât un pat mare, cu perdele cafenii, un scaun şi o măsuţă de
toaletă. Într-un mic şemineu ardea un foc sărăcăcios de cărbuni,
care arunca reflexe portocalii pe pereţii golaşi. Eram cumplit de
dezamăgit şi îmi venea iarăşi să plâng. Mama a observat. Şi a
încercat să mă consoleze, spunându-mi că nu vom locui în casa
aceea decât câteva zile, urma să ne mutăm în curând într-o locuinţă frumoasă din cartierul Batignolles, unde vor fi aduse
toate mobilele noastre de la Metz, şi totul va fi exact ca înainte.
I-am aruncat o privire în care strecurasem probabil, fără voia
mea, o picătură de ură. N-o credeam. Era pentru prima dată în
viaţa mea când o bănuiam de minciună. Dar oare nu ea se închidea cu tata în dormitor, ca să facă tot felul de lucruri necuviincioase? Fusesem un prost că nu dădusem crezare de la bun
început destăinuirilor lui Philippe Magot.

Am petrecut o noapte agitată. Duşumeaua trosnea.
Patul uriaş, în care mă pierdeam parcă, în mijlocul unei mulţimi
de perne şi de învelitori, îmi dădea o senzaţie de disconfort şi
scotea un scârţâit lugubru ori de câte ori mă răsuceam în el. Era
cald, prea cald chiar şi pentru un friguros ca mine, pe care îl
apuca durerea de oase la cel mai mic semn de frig sau de umezeală. M-am zvârcolit mult, m-am răsucit până spre dimineaţă
de pe o parte pe alta, străduindu-mă să nu mă gândesc la nimic
şi am reuşit să adorm abia când lumina cenuşie a zorilor începuse să se strecoare printre perdele.
Când m-am trezit, aproape de prânz, camera era inundată de un soare strălucitor şi părea ceva mai prietenoasă.

- Ei, iepuroiule, îţi place Parisul? – m-a întrebat tata la
micul dejun. Se încăpăţâna să-mi spună şi acum „iepuroiule”
sau „micuţule” şi nu voia să-mi zică nici în ruptul capului Lelian,
aşa cum mă botezase Yvette şi aşa cum aşteptam de atunci sămi spună toată lumea.
- Metzul e mai frumos – am mârâit eu cu o voce ursuză.
Tata zâmbi:

- După ce o să faci astăzi o plimbare pe bulevarde, o săţi schimbi cu siguranţă părerea – făcu el şi clipi ştrengăreşte spre
mama, care mă anunţă că în ziua acea avea de gând să-mi arate
Parisul adevărat, Parisul cu comorile şi minunăţiile sale, Parisul
cu care niciun alt oraş de pe faţa pământului nu se poate lua la
întrecere.
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Am bâiguit că mă simt încă obosit în urma călătoriei
lungi din ajun, că mă dor picioarele, că voi putea cunoaşte
foarte bine Parisul şi în zilele următoare, dar a fost în zadar.
Mama era convinsă că aveam nevoie de o plimbare frumoasă
prin aer liber. Trebuia să profităm de timpul bun de afară, căci
în noiembrie la Paris asemenea zile însorite sunt rare.
A trebuit să mă las îmbrăcat cu hainele mele cele mai
bune şi să ies la plimbare, deşi nutream convingerea că văzusem deja tot ce era de văzut. E adevărat că nici ideea de a petrece o zi întreagă în apartamentul acela neprimitor din rue des
Petites-Écuries nu mi se părea prea fericită.

Afară era o zi rece şi însorită, iar Parisul strălucea ca
un foc mare de artificii. Am luat-o pe rue des Petites-Écuries şi
ne-am îndreptat spre Porte Saint-Denis. Am străbătut sfios, alături de mama şi de Marie ceea ce oamenii numeau pe vremea
aceea „bulevardul Parisului”, de la Porte Saint-Martin până la
Madeleine. Mi s-a părea că şi însoţitoarele mele erau cuprinse
de o uşoară emoţie, mai ales mama, care a rămas toată viaţa o
provincială, iar furnicarul vieţii pariziene îi provoca nişte senzaţii pe cât de noi, pe atât de intense, ce supuneau nervii ei delicaţi la mici suplicii, din care nu lipsea însă o anumită picătură de
voluptate. Parcă o văd şi acum, într-o elegantă pelerină albastră, pe care n-o îmbracă la Metz decât în ocazii cu totul speciale,
păşind ca pe vârful picioarelor, aruncând din când în când priviri uşor derutate spre mulţimea care tălăzuia dinspre Porte
Saint-Denis spre Poissonière sau oprindu-se îndelung în faţa vitrinelor ticsite cu vaporoase rochii de seară, cu haine de blană,
cu bijuterii care, în bătaia soarelui, aruncau reflexe de toate culorile, cu pălării după ultima modă, cu suluri grele de mătase şi
catifea, cu bucăţi de brocard brodate cu aur, cu mănuşi şi cu
evantaie. În faţa acestei opulenţe, pe care Parisul o etala cu neruşinarea unei cocote, obrajii i se colorau în trandafiriu, iar în
ochii ei păreau să se aprindă nişte scântei, aceleaşi scântei care
se puteau desluşi şi în privirile albastre ale lui Marie.

Bulevardele pe care le-am străbătut erau mai largi
decât toate străzile pe care le văzusem până atunci, străjuite de
o parte şi de cealaltă de clădiri mari şi impunătoare, mai mari şi
mai impunătoare – trebuia să recunosc – decât cele din Metz.
Mă uitam la ele cu o admiraţie amestecată cu ciudă. Dar ceea ce
m-a izbit cel mai puternic a fost gălăgia. Era mai întâi zgomotul
trăsurilor: zeci, sute de trăsuri de toate felurile, de la simplele
trăsuri de piaţă la caleştile aristocratice, care se deplasau fără
grabă, cu un fel de demnitate solemnă, ostentându-şi portierele
pictate cu blazoane şi lăsând să se întrevadă uneori, printre perdelele trase pe jumătate, vreun chip visător de femeie sau figura vreunui bărbat posac şi posomorât, care părea că se
întoarce de la o înmormântare. Erau apoi strigătele vânzătorilor
de ziare. Şi era mai ales rumoarea mulţimii care împânzea trotuarele şi se agita în toate direcţiile. Am constatat cu stupoare
că, în timp ce la Metz lumea vorbea în şoaptă pe stradă, aici trecătorii, care arătau toţi foarte bine dispuşi, conversau cu glas
tare, râdeau, fumau, se opreau formând mici grupuri gălăgioase
în care se spuneau glume sau se comentau ultimele zvonuri
mondene. Găseam că toată larma asta are ceva necuviincios,
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aproape obscen, şi am ajuns repede la concluzia că parizienii
sunt nişte oameni lipsiţi de pudoare. Şi am simţit faţă de ei de
la bun început o anumită repulsie.

Dacă vitrinele magazinelor pentru femei, în faţa cărora
mama şi Marie zăboveau minute în şir şi nu se dezlipeau de
acolo decât la semnele mele de nerăbdare, nu-mi stârneau cine
ştie ce interes, au fost altele însă pe lângă care n-am putut trece
cu indiferenţă. Îmi amintesc şi acum de vitrina unui „naturalist”
în care erau expuse câteva animale împăiate, printre care o
uriaşă broască râioasă, ce-şi bulbuca la mine ochii de sticlă cu
duşmănie şi mi-a adus aminte de porecla pe care mi-o dăduse
Philippe Magot. Apoi o vitrină mare, căptuşită cu catifea neagră,
în care erau expuse nişte instrumente stranii, a căror întrebuinţare îmi era în cea mai mare parte necunoscută şi care, în
bătaia puternică a soarelui păreau nişte bijuterii de argint. Erau
acolo fel de fel de cuţitaşe şi foarfeci cu vârfurile drepte, curbe
sau îndoite în unghi, linguri cu marginile ascuţite, fierăstraie neobişnuite, dălţi, cleşti de toate formele şi mărimile, pensete cu
sau fără dinţi, ace drepte sau îndoite, cârlige şi alte (aşa cum am
aflat mai târziu de mama) instrumente chirurgicale, care nu semănau cu niciunul din obiectele cunoscute de mine şi la care
mă uitam cu o vie curiozitate, fascinat, fără doar şi poate, de
ciudăţenia lor. O altă vitrină în faţa căreia am zăbovit ceva mai
mult decât şi-ar fi dorit însoţitoarele mele era ticsită cu mâini şi
picioare de lemn. Antebraţe sau braţe întregi, gambe sau picioare care ajungeau până la şold, prevăzute cu curele, cu arcuri, iar, unele dintre ele, cu mecanisme complicate cărora nu le
înţelegeam rostul şi care, poate tocmai din pricina asta, mi se
păreau cele mai atrăgătoare. Mama a trebuit să mă smulgă de
acolo aproape cu forţa.

Dar cea mai impresionantă dintre toate, o vitrină a
cărei imagine m-a urmărit multă vreme şi la care nu mă pot
gândi nici acum fără o uşoară înfiorare, a fost vitrina unui peruchier de pe lângă Porte Saint-Martin. Era plină de capete omeneşti. Capete de bărbaţi şi de femei coafate cu peruci de toate
culorile. Capete de ceară lucrate cu o măiestrie atât de neobişnuită încât la început le-am luat drept capete adevărate şi am
strâns-o pe mama cu groază de mână. Am crezut că sunt capete
de ghilotinaţi.

Vă întrebaţi poate ce putea să ştie despre ghilotină un
copil de doar şapte ani, pe care părinţii îl crescuseră ca pe o
plantă de seră, ascunzându-i cu grijă toate aspectele mai puţin
idilice ale existenţei. Din nefericire ştiam mai multe decât s-ar fi
cuvenit să ştiu şi asta datorită în primul doamnei Bertrand, de
care mi se leagă atâtea amintiri neplăcute din copilărie.

Cu câteva luni înainte de plecarea noastră la Paris, în
Piaţa Comediei din Metz fusese decapitat ucigaşul unei bătrâne.
Am aflat asta cu totul întâmplător, cu ocazia unei vizite a doamnei colonel, care asistase la execuţie (femeile sunt de obicei
amatoare de asemenea spectacole) şi a socotit de cuviinţă să le
împărtăşească obişnuitelor vizitatoare ale mamei – ce se adunau în salonul cel mic – toate amănuntele sinistre ale supliciu-
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lui, fără să se sinchisească prea tare că eram şi eu prezent.

Detaliile pe care le-am auzit atunci nu mi s-au şters nici
acum din memorie. Am parcă şi acum în faţa ochilor (trebuie să
recunosc că doamna Bertrand era o bună povestitoare) figura
palidă a condamnatului cu mâinile şi picioarele legate fedeleş,
dus aproape pe sus la ghilotină de două ajutoare ale călăului şi
însoţit de preotul închisorii ce îi lipea din când în când de buze
un crucifix, favoriţii stufoşi, pălăria melon şi redingota neagră a
executorului, căderea cuţitului, bulboana mare de sânge, capul
tăiat pe care unul din asistenţi îl ţinea de urechi şi-l arăta curioşilor.

Ghilotina mi-a populat după aceea multă vreme coşmarurile (deşi nu ştiu nici acum foarte exact cum arată în realitate o ghilotină), iar umbra ei m-a urmărit de-a lungul anilor ca
o fatalitate. În mai multe rânduri, pornirile mele criminale, care
mă cuprind pe neaşteptate în toiul vreunei beţii, m-au condus
până aproape de picioarele eşafodului. Sunt convins că numai
printr-un miracol al Sfintei Fecioare glonţul cu care am vrut săl omor pe Maxime nu i-a produs decât o rană superficială. Justiţia omenească nu m-a pedepsit decât cu închisoarea, dar
aştept cu nelinişte judecata lui Dumnezeu în faţa căreia păcatul
cu gândul e deopotrivă cu păcatul cu fapta.

Iar cunoştinţa mea timpurie cu ghilotina (chiar dacă
doar prin mijlocirea unei poveşti) mă tulbură şi mă îngrozeşte.
Oare n-a fost un avertisment? Dacă vreuna din faptele mele nesăbuite mă va duce în cele din urmă la crimă? Dacă braţul ocrotitor al Sfintei Fecioare nu va mai fi de data asta acolo, iar
glonţul meu o să-şi nimerească ţinta din plin? Dacă în loc să fiu
hărăzit gloriei, aşa cum îmi place să cred uneori, sunt hărăzit de
fapt eşafodului? Am descoperit că în străfundurile sale sufletul
meu e plin de monştri oribili.
N-am putut privi prea mult capetele din vitrina peruchierului, care mi se părea că clipesc din ochi şi îşi strâmbă buzele de ceară la mine. Mi-am dus mâinile la ochi, m-am agăţat
de pelerina albastră a mamei şi am rugat-o să plecăm cât mai
repede de acolo.

Am mai hoinărit după aceea o vreme. Începuse să se
înnopteze. S-au aprins becurile cu gaz, a căror lumină spectrală
mi se părea că are ceva neliniştitor. Iar felinarele roşii ale unui
omnibuz care gonea dinspre Madeleine spre Piaţa Bastiliei miau stârnit o nouă înfiorare de groază.

La fel ca în ziua precedentă, Parisul îmi apărea drept
un oraş de coşmar în care îmi doream să nu fi călcat niciodată
şi pe care îl detest şi acum, când am ajuns să-i cunosc toate tainiţele şi locurile de pierzanie. Sunt sigur că atmosfera lui apăsătoare, cerurile lui scunde şi pâclele sale înecăcioase otrăvesc
lent şi provoacă o descompunere a sufletului care e mai rea
decât moartea. Iar parizienii sunt probabil cei mai nefericiţi oameni de pe faţa pământului.
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Ostap

Proză

„Şi cele şapte spice seci au mâncat
pe cele şapte spice grase şi pline.”
Facerea
Ostap s-a născut mîncînd. Da, chiar aşa. Cînd l-au scos din
pîntecele mamei lui tocmai înfulecase placenta şi cu gingiile înroşite de sînge şi-a rupt el singur cordonul ombilical pe care l-a
şi înfulecat.
Doctorul mamoş s-a minunat de aşa făt, l-a cîntărit în palme,
l-a plesnit peste fund, peste spate, ca să îi pornească respiraţia,
după care l-a arătat mamei care stătea cu ochii înlăcrimaţi, speriată, parcă neştiind ce i se întîmplă. Că înfulecase placenta? În
tratatele de specialitate nu scria nimic despre aşa ceva, încît
doctorul mamoş rămase cu un semn de întrebare. În jurnalul
său profesional doctorul mamoș a notat cu litere mici: „De verificat dacă se poate naşte un făt fără să fie învelit în placentă.
Astăzi am avut un caz. De sunat profesorul ... ”. A adăugat trei
semne de exclamare, după care a uitat de situaţie. Au apărut,
între timp, altele.
Tatăl lui Ostap, care se numea Ostap, le-a făcut o primire regească acasă. Bunicul Ostap s-a bucurat şi el. Bunica Stana s-a
bucurat şi ea. Rudele, numeroase, au primit cu mare veselie
naşterea lui Ostap. Vecinii au chiuit. Toată lumea îl aştepta, toţi
păreau că s-au născut cu ceva ani mai devreme ca să îi încălzească, să îi pregătească locul în lume.
Dar foamea cu care l-a scăpat Dumnezeu în lume a continuat
să îl macine pe micul Ostap. Abia născut, a început să tragă din
sînul mamei sale cu atîta forţă, încît în şapte zile a reuşit să o
soarbă complet. Din femeia zdravănă care era Stana, fiica Stanei şi a lui Ostap, în şapte zile nu a mai rămas nimic. Dar nimic,
nicio firimitură. Tatăl Ostap a fost extrem de îndurerat, o iubea
pe Stana, dar pe micuţul Ostap îl iubea şi mai mult, aşa că a
oftat ce a oftat, după care s-a întrebat ce e de făcut. Pentru că
Ostap cel mic urla ca din gură de şarpe. Îi era foame.
Ostap tatăl s-a uitat în jur, a ieşit pe strada mare şi pînă seara
a adus o nouă mamă lui Ostap cel mic. Se numea Agripina, era
o femeie frumoasă, trupeşă, care îl iubea în secret pe Ostap
tatăl, de mai mulţi ani, acum găsise cu cale să i-o arate. Tatăl
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Ostap i l-a încredinţat pe pruncul Ostap, după care el a plecat cu
ceva treburi în afara oraşului. Numai că în cinci zile micul Ostap
a supt-o fără milă pe Agripina, cînd s-a întors Ostap tatăl de la
treburile lui, din femeia trupeşă şi frumoasă mai rămăsese doar
un ambalaj de piele, ca o pungă fără nicio valoare. Ostap tatăl
a luat ce mai rămăsese din Agripina, s-a dus la părinţii acesteia
şi le-a aruncat bucata de piele la picioare spunîndu-le supărat:
- Chiar aşa am ajuns, să îmi daţi de soţie o bucată de piele fără
valoare? Oare chiar orb am fost? Oare aţi crezut că nu am mai
văzut femeie în viaţa mea?
Părinţii Agripinei s-au supărat foarte tare, dar nu au avut ce
să mai zică. Au recunoscut în punga de piele fără nicio noimă
pe fiica lor: după miros, după gust, după ce le-a indicat al şaselea și al șaptelea simţ, simţul matern și simţul patern adică.
A doua zi Ostap tatăl a adus altă mamă lui Ostap cel mic, care
se întremase între timp, gîngurea, îşi sugea periculos degetele
încît tatălui Ostap, bunicului Ostap, bunicii Stana le era frică să
nu şi le înfulece. Mama nouă se numea Fraga, era o ţigancă frumoasă, după ea, în tinereţe, oftase mulţi ani Ostap tatăl, fără
nicio speranţă. Numai că Fraga rămăsese văduvă de curînd, aşa
că avansurile lui Ostap nu au rămas fără rezultat. Ostap cel mic
tare s-a mai bucurat cînd a văzut-o pe Fraga, Fraga s-a bucurat
cînd a văzut aşa copil frumos şi zglobiu. Numai că în două săptămîni din Fraga nu au mai rămas decît nişte oscioare ambalate
într-o bucată neînsemnată de piele şi care pe deasupra mai şi
zornăiau. Ostap cel mic o supsese de tot, cu patimă, foamea
creştea odată cu el.
Poate că au fost doar nişte întîmplări nefericite, spuse tatăl
Ostap care asculta îngrozit zbieretele micului Ostap, care se prăpădea de foame. Aşa că tatăl merse din nou în oraş, de unde se
întoarse cu o mamă nouă pentru micul Ostap. Nevasta cea
nouă se numea Margareta, era o florăreasă vrednică, poloneză
de origine, ciupită de vărsat, dar care avea un glăscior cu care
cînta de topea şi pietrele. Margareta îi plăcu lui Ostap din prima
clipă, femeia îi cîntă cu vocea sa caldă, armoniosă, un cîntec de
leagăn, încît copilul adormi. Vai ce se mai bucurară bunicul
Ostap, tatăl Ostap şi bunica Stana cînd îl văzură pe pruncul
Ostap adormit cu un zîmbet întins pe toată faţa. Dar lucrurile nu
evoluară aşa cum crezură toţi, în trei săptămîni trupeşa Margareta mai era de recunoscut doar după petele de vărsat de pe
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faţă, de cîntat nu mai cînta, că nu mai avea pic de suflu, Ostap
cel mic o supsese cu tot cu cîntecele minunate pe care le ştiuse
femeia. Margareta era ca o privighetoare înfulecată de pisică.
Mai rămăsese doar amintirea cîntecelor greu de uitat.
Ostap tatăl insistă să mai caute mame pentru pruncul Ostap,
dar după ce mai încercă vreo cîteva variante cu acelaşi rezultat,
căzu pe gînduri vreme de trei zile şi trei nopţi. Au fost zile grele
pentru tatăl Ostap, care dincolo de furnicarul zumzăitor al gîndurilor trebui să suporte zbieretele pruncului Ostap. Ultimele
mame aduse pentru Ostap pruncul fuseseră Petra, Teodora şi
Elisabeta, numai că foamea acestuia le secătuise ca pe nimic.
Lumea în jur începu să vorbească. Autorităţile dădeau tîrcoale
pe la poarta lui Ostap, întrebînd una şi alta, ca să afle ce se întîmplă dincolo de gard. Dar cînd auzeau zbieretele lui Ostap cel
mic îşi înfundau urechile şi îşi căutau de treabă.
Bunicul Ostap, tatăl Ostap şi bunica Stana s-au adunat în
ceardacul casei, cu pruncul Ostap în faţă, care avea dej cîteva
luni şi începuse să se ia la trîntă cu animalele din curte. Dobora
caii, vacile, măgarii, caprele, ţapii şi porcii, avea o forţă apreciabilă. Mai mult, începuse să le înfulece, pe ascuns, atunci cînd
scăpa de sub supraveghere. Cîrdul de gîşte a fost înjumătăţit în
cîteva săptămîni, cîţiva porci dispărură fără urmă, dintr-un cal
mai rămăsese nechezatul, iar mîndria curţii, fazanii, au lăsat în
urmă pene viu colorate. Bunica Stana îşi ţinea şorţul la gură şi
suspina continuu, suspinele o săgetau în inimă ca într-o ţintă
îndelung ochită. Bunicul Ostap se reapucase de fumat, îşi răsucea tutunul în foiţă în timp ce căuta nori pe cer, în care să citească răspunsuri la întrebările care îi furnicau mintea. Tatăl
Ostap se golise de orice înţeles al lumii din jur.
Situaţia nu mai poate merge aşa, a concluzionat tatăl Ostap.
Bunicul Ostap, care făcuse cîteva războaie pe lumea asta, recunoscu că situaţia este cu totul nouă pentru el şi că nici ruşii, nici
turcii, nici americanii, nici tătarii, nici hunii, nici goţii nu aveau
comportamentul micului Ostap. Bunica Stana continua să îşi
şteargă ochii uscaţi cu colţul şorţului.
O să îl ducem în pădure, decise tatăl Ostap.
În pădure? întrebă bunicul Ostap.
Dar ce o să facă el în pădure? întrebă bunica Stana.
Da, în pădure! apăsă pe cuvinte tatăl Ostap.
Dar sunt o mulţime de pericole în pădure, suspină bunicul
Ostap.
În pădure sunt şoareci, spuse bunica Stana, care se temea îngrozitor de şoareci.
Era dimineaţă, roua se întărise pe frunze şi flori, în momentul în care au ajuns cu Ostap în pădure.
Ostap cel mic mesteca un boboc de raţă, pe care îl culesese
de pe drum.
Bunica Stana mesteca un nod din gît, care o sufoca.
Bunicul Ostap povestea cum a cîștigat el singur un război pe
care tot el îl provocase. Se sufoca povestind. Micul Ostap s-a
oprit din mestecat, ca şi cum ar fi vrut să audă continuarea poveştii, numai că bunicul Ostap uitase cu cine se luptase, aşa că
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nimeni nu îl mai luă în seamă. Tatăl Ostap era încruntat, hotărît.
Au oprit în prima poiană, au măsurat, au cîntărit şi au ajuns
la concluzia că nu era locul potrivit. Au oprit în a doua poiană,
au studiat locul, au analizat pericolele şi au mers mai departe.
În a treia poiană micul Ostap începu să alerge după fluturi, păsări, iepuri, veveriţe, pisici sălbatice, vulpi. Era fericit. Aşa că au
decis să îl lase aici.
Tatăl Ostap era încruntat, hotărît. Bunicul Ostap îşi adusese
aminte cu cine se luptase, dar uitase pentru ce. Bunica Stana
plînse gîndindu-se că în poiană sunt şi şoareci, deşi nu văzuse
nici unul.
Tatăl Ostap era tot încruntat şi chiar mai hotărît.
Bunicul Ostap era bucuros că îşi amintise între timp cu cine
și pentru ce luptase, dar acum uitase unde.
Bunica Stana încropi din şorţul ei o boneţică pe care i-o puse
pe cap micului Ostap, să nu îl ardă soarele. Era nostim.
Micul Ostap reuşise să scoată din pămînt un viezure şi acum
îl jupuia. În timp ce viezurele încă mai chiţcăia, micul Ostap chiui
bucuros. Îi plăcea în pădure.
Tatăl Ostap, bunicul Ostap şi bunica Stana au decis să se întoarcă acasă. Le era şi foame, şi sete. Micul Ostap nici nu îi băgă
în seamă cînd ei se îndepărtară, el descoperise între timp un
cuib de şerpi de apă din care făcu laţuri cu care voia să prindă
veveriţe. Laţurile îi ieşeau foarte bine.
Tatăl Ostap se uită o dată înapoi şi îl văzu pe micul Ostap căţărat într-un corcoduş sălbatic.
Bunicul Ostap se uită de două ori înapoi. Prima dată îl văzu
pe micul Ostap coborînd dintr-un corcoduş, zgîrîiat pe faţă, dar
cu o vulpiţă în mînă pe care o învîrtea ca pe o sfîrlează. A doua
oară cînd se uită îl văzu pe micul Ostap cu palma deasupra frunţii privind cerul, căutînd niscai păsări.
Bunica Stana se uită de trei ori înapoi. Prima oară îl văzu pe
micul Ostap culegînd rîndunici din zbor. A doua oară îl văzu zgîlţîind un copac, ca să scuture fagurii unui roi de albine sălbatice.
Iar a treia oară îl văzu cum stătea încruntat, speriat parcă, privind după ei cu oarecare surprindere, dar învîrtind în aer, ca pe
o elice, o acvilă ţipătoare. Dar dacă văzuse vreun şoarece?, se
gîndi panicată femeia. Fiindcă acvilele ţipătoare se hrănesc cu
șoareci.
Dispariţia micului Ostap nu a trecut neobservată, dar nici nu
stîrni mare îngrijorare. Vecinii se bucurară într-un fel, nu mai
aveau grija păsărilor, a animalelor de curte, nu mai auzeau zbieretele lui Ostap. Primarul şi primăria nici nu se sinchisiră de dispariţia lui Ostap, era prea mic ca să le plătească impozite, aşa că
nu pierdeau nimic dacă nu mai urla ca să deranjeze pe cei care
erau buni contribuabili.
Tatăl Ostap se uita spre pădure dimineaţa şi seara cu speranţa că de acolo va apărea fiul său Ostap vindecat de boala cu
care se născuse.
Bunicul Ostap se uita spre pădure la amiază şi la miezul nopţii, necăjit că nu avea şi el alături pe micul Ostap să îi poves43
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tească despre un război despre care îşi adusese aminte şi pe
care îl cîştigase cu palmele goale. Deși, de data asta, nu își mai
amintea cine îi fuseseră dușmanii. Plus că nu își mai amintea
nici pentru ce se luptase.
Bunica Stana se uita spre pădure ori de cîte ori avea prilejul,
înspăimîntată că micul Ostap ar fi putut să întîlnească vreun
şoarece, fapt care i-ar fi afectat profund sensibilitatea.
Timpul trecea cu viteza trenului prin gară. Oprea o clipă, lua
ce găsea pe acolo, după care dispărea după colţ. Așa îl luase și
pe Ostap și îl dusese în pădure.
Vecinii au uitat primii de Ostap.
Tatăl Ostap se uita spre pădure cam o dată la o săptămînă
deşi nu mai aştepta nimic.
Bunicul Ostap se uita spre pădure cam o dată la trei săptămîni, dar uitase de ce trebuia să privească într-acolo.
Bunica Stana se uita spre pădure pentru că așa trebuie să se
uite o bunică, în zare. O bunică așteaptă întotdeauna ceva.
La o vreme, poate să fi trecut jumătate de an de la abandonarea lui Ostap cel mic în pădure, cineva a adus vestea că în pădure nu mai cîntă nicio pasăre. Cum, adică, să nu mai cînte nicio
pasăre? Ce pădure e aceea în care nu cîntă nicio pasăre? În plus
cineva aduse vestea că îl văzuse pe micul Ostap care între timp
se făcuse mare, mare.
Cum arată? întrebă tatăl Ostap.
Cum arată? întrebă bunicul Ostap.
Cum arată? întrebă bunica Stana.
Cum să arate? răspunse cel care pretindea că îl văzuse. E leit
Ostap, numai că e mai mare. E îmbrăcat în piei de animal, are
pene în păr, e plin de sînge la gură.
I-a crescut barbă?
Nu, nu i-a crescut barbă.
Apoi altcineva aduse vestea că în pădure nu mai sunt iepuri,
vulpi, veveriţe, pisici sălbatice, lupi, urși, rîși, şerpi. Îi înfulecase
pe toţi Ostap.
Dar viezuri? întrebă cineva.
Nici viezuri, îi răspunse cel care adusese vestea.
Dar şoareci? întrebă bunica Stana.
Nici şoareci, răspunse acelaşi.
Dacă nu mai sunt şoareci, atunci e bine, conchise bunica
Stana.
Lucrurile evoluau după logica lor proprie, numai că într-o zi
Betina și-a pierdut iedul. Era iedul pe care îl salvase de la sacrificiu, tatăl său voia să îl facă ostropel, după o reţetă numai a lui.
Dar a cedat rugăminţilor Betinei şi nu a mai pregătit ostropelul
promis.
Dimineaţa Betina a ieşit cu iedul pînă la marginea pădurii,
aici ea s-a apucat să adune un roi de albine care rătăcise de la
cuib. Albinele zbîrnîiau ca nişte săgeţi eliberate din arc, care nu
îşi găseau ţinta. Probabil că iedul se speriase de albine şi a fugit
în pădure.
Pînă seara Betina l-a strigat, l-a aşteptat. Nimic.
Seara, acasă, după ce a povestit, cu lacrimi în ochi, ce păţise,
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mama Betina, tatăl Filip, fraţii Matei şi Iulius au spus într-un
glas: Ostap!
Doamne, dacă e Ostap, atunci e de rău! a spus mama Betina.
A doua zi, Betina a plecat în pădure, să îl caute pe Ostap.
Deşi mama ei i-a spus: Sub nicio formă să nu intri în pădure.
Ostap mănîncă tot ce intră în pădure. O să îţi facem rost de alt
ied.
Dar Ostap nu mănîncă oameni, aşa spune toată lumea.
Dar dacă s-au terminat celelalte animale din pădure, dacă sau terminat păsările de pe cer şi peştii din ape, Ostap trece să
mănînce oameni. E logic. Nu are încotro. Oricine, în situaţia lui,
ar face la fel.
Numai că Betina nu voia să se pună în situaţia lui Ostap.
Următoarea zi Betina a intrat în pădure. Îi era oarecum
teamă, deşi ea nu prea credea povestea cu Ostap. I se părea că
toată lumea exagerează numai ca să îşi justifice spaimele, fricile, laşităţile.
Ostaaaaap! Ostaaaaap! Ostaaaap! a început să strige Betina.
... staaaaaap! ... staaaaaaaaap! ... staaaaaap! venea îndărăt
ecoul.
Unde eşti Ostaaaap? întreba Betina.
... staaaaap? îi răspundea ecoul.
Chiar îi plăcea acest joc, cu sunete. Ecoul intrase şi el în joc.
Şi tot strigînd, conversînd cu ecoul, îl văzu dintr-o dată pe
Ostap.
Acesta se juca cu un roi de muşte, le zgîndărea, în timp ce
ele, provocate, îi intrau în ochi, în urechi. Era vizibil că şi muştelor le plăcea jocul, probabil că îl mai jucaseră.
Betina rămase cu ochii măriţi de surpriză, privind această
joacă.
Tu eşti Ostap, cel care a supt pînă la ultima picătură pe mama
sa Stana, apoi pe Agripina, pe Fraga, pe Margareta, pe Petra, pe
Teodora şi pe Elisabeta?
Nu îmi amintesc, spuse Ostap. Eram prea mic. Am mai auzit
asta, spusă de unul, de altul, dar cred că lumea exagerează.
Muştele erau iritate de dialogul care le întrerupsese jocul. De
asta cîteva îi dădură ocol Betinei, să vadă dacă și ea era dispusă
să intre în joc. Betina însă le plesni cu palma în aer, lucru care
displăcu muştelor care intrară ca nişte avioane în picaj pînă spre
urechile Betinei, bîzîind ameninţător.
Hai, alungă muştele astea, că vreau să te întreb ceva.
Ostap le făcu cîteva gesturi cu palma şi muştele se lăsară pe
crengile unui copac. Zumzăiau, erau enervate de întreruperea
jocului.
Ce vrei să mă întrebi?
Dacă nu ai văzut un ied, iedul meu. Ieri am venit cu el pînă
aici, la marginea pădurii şi el a intrat în pădure, probabil că a
fost ispitit de florile de fragi, îi plac foarte mult.
Nu, nu am văzut nici un ied.
Poate că l-ai mîncat? Aşa au zis mama, tata şi fraţii mei, Iulius
şi Matei. Că, sigur, l-ai hăpăit tu.
Nu, nu îmi amintesc ca în ultimile zile să fi înghiţit vreun ied.
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Cum arată?
Ca orice ied. E alb cu pete negre pe bot şi pe piciorul drept din
faţă. Are ochii mari şi frumoşi, cu care te priveşte drept în faţă.
Dacă îi vezi privirea, nu ai cum să-l mănînci, te dezarmează. De
asta şi eu cred că nu puteai să îl mănînci. Dar te rog un lucru,
numai tu poţi să îl cauţi, să îl găseşti. Ostap, poate că ai avut şi
tu în viaţa asta un ied, la care ai ţinut. Sau un mînz. Sau o ciocîrlie. Sau un vultur pleşuv. Ştii ce înseamnă să te ataşezi de un
animăluţ. Te rog, Ostap.
Ostap ar fi vrut să îi spună că el nu a ţinut niciodată la nici un
animăluţ, dar nu mai apucă. Muştele l-au înconjurat iarăşi, ca
într-un nor, intrîndu-i în ochi, în urechi, în gură chiar.
Betina nu a suflat o vorbă acasă despre întîlnirea cu Ostap.
Mama Betina a anunţat-o la cină că îi va face rost de un alt
ied, deja a vorbit cu cineva, situaţia se rezolvă.
Tata Filip a spus că şi el a vorbit cu cineva de la grădina zoologică şi îi va aduce un ied gata dresat.
Fraţii Matei şi Iulius au anunţat-o că şi ei au vorbit cu nişte
prieteni şi că vor face rost de un ied, mult mai simpatic decît cel
pierdut.
Numai că Betina a spus că nu vrea cu nici un preţ alt ied, ea
îşi doreşte iedul ei înapoi şi că nu va avea tihnă pînă nu îl va găsi.
Dacă a intrat în mîna și în gura lui Ostap, bietul tău ied este
hăpăit cu siguranţă, îi spuse tatăl Filip.
Nu, Ostap nu putea face aşa ceva! Voi nu îl cunoașteţi pe
Ostap, eu nu cred că ar putea să înghită tot, tot așa cum se vorbește.
Dar cine îl cunoaște pe Ostap? Nici tatăl lui, nici bunica lui, nici
bunicul lui. Și ei sunt îngroziţi de aşa fiinţă...! spuse mama Betina.
Betina a mers din nou în pădure, a doua zi.
Ostaaap ...! a strigat ea.
... haaaap! a răspuns ecoul.
... hap ... haaaaaap! a răspuns din nou ecoul.
Ostap a apărut de undeva din nişte stufărişuri de mure şi
aluni fragezi, pe umăr ţinea un arici care îi scurma în ureche.
Să ştii că nu am găsit nici un ied în partea asta de pădure.
Am întrebat şi peştii din heleşteu, dacă nu au văzut un ied
care să fi venit să bea apă. Şi nu, nu au văzut. Mai spune-mi ceva
despre iedul tău.
Cînd era fericit sărea pe copitele din spate, îngenunchind cu
cele din faţă, după care se ridica şi repeta mişcarea în sens invers. Ai prins figura?
A-ha!
Betina trecea aproape zilnic prin pădure, unde îl întîlnea pe
Ostap.
Acesta îşi continua cercetările, dar fără succes: iedul parcă intrase în pămînt.
E adevărat că tu ai mîncat toate păsările din pădure? Şi toate
vulpile şi toţi iepurii şi toţi şerpii ...?, îl întrebă Betina.
Nu-i adevărat, se înţelege. Dar să ştii că toată lumea este un
imens tub digestiv. Nu este piatră, nu este fir de praf, nu este
strop de apă care să nu fi trecut prin acest stomac uriaș care
mestecă, mestecă.
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E posibil să ai dreptate, dacă e să mă gîndesc bine, căzu Betina pe gînduri. Şi eu am observat că oamenii caută toată ziua
numai să înfulece. Nu le stau gurile, cum nu stă apa în loc.
În altă zi.
Uite la ce m-am gîndit eu. Atîta vreme cît lucrurile se desfăşoară unul după altul, într-o ordine, aşa cum vin anotimpurile,
de exemplu, încă mai suntem copii. Din momentul în care lucrurile vin laolaltă, aglomerînd o viaţă şi aşa destul de alandala,
ei, din momentul acela omul îmbătrîneşte, intră în panică.
Deşi nu pot să te urmăresc, îmi place ce zici. Ai gîndit tu asta?,
întrebă Betina.
Într-un fel, da. Deşi am citit pe feţele oamenilor. Toţi oamenii exprimă acest lucru, dacă îi analizezi. Oamenii pot fi citiţi,
aşa cum citeşti cărţile.
A-ha!
Dar de unde știi tu toate lucrurile acestea?
Stau ascuns între crengile cireşului sălbatic şi îi privesc pe oameni. Stau între crengile arţarului şi privesc lupii. Şi trag nişte
concluzii.
A-ha!
Uite, îi spuse Betina, în altă zi, noi ne jucăm deseori de-a timpul, închipuieşte-ţi.
Şi cum e jocul ăsta?
E simplu, chinezii l-au inventat. Adică iei o oră şi o împarţi în
treizeci de părţi, apoi iei fiecare minut şi îl împarţi în treizeci de
părţi şi apoi fiecare secundă şi o împarţi, la rîndul ei, în treizeci
de părţi. Şi începi să trăieşti acest timp, multiplicat de treizeci de
ori, senzaţia e că ai intrat deja în infinit. Poţi să mergi şi mai departe, să iei fiecare miime de secundă şi s-o împarţi în treizeci de
părţi. Dar aici se trece deja la rafinamente. Ai înţeles jocul?
Oarecum.
Toţi oamenii pot să facă minuni. Da, absolut toţi oamenii pot
să facă minuni, spuse Ostap.
Minuni, minuni ...?
Da, minuni. Numai că nu toţi cred că pot să facă, aceștia sunt
primii care le ratează. Alţii le fac, dar nu îşi dau seama, trec
peste ele cu uşurinţă, le neglijează. Alţii le fac, conştientizează,
dar vor să facă altele şi mai mari, de aici şi lipsa lor de atenţie
pentru ceea ce fac. Alţii fac minuni, dar le ascund celorlalţi, nu
vor să îi întărîte. Nu toţi din jur acceptă ca vecinul lor să aibă calităţi care nu pot fi înseriate.
Eu pot să fac minuni, de exemplu?
Sigur că da, chiar acum ...! Totul e să crezi că poţi şi apoi să vrei
să poţi.
De unde ştii lucrurile acestea?
Îmi vin de nu ştiu unde. Dintr-un univers pe care îl stăpînesc,
intru într-un univers care mă stăpîneşte. E tot o minune, nu e
aşa?
Aşa e. Nu are cum să fie altfel.
Bun, deci, spuse într-o dimineaţă Betina. Au trecut şase săptămîni şi nu am găsit iedul. Ostap l-a căutat peste tot, aşa
spune, dar e posibil să-l fi hăpăit chiar el şi acum nu ştie pe unde
să scoată cămaşa, mă poartă cu vorba. Cu Ostap am epuizat
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cam toate subiectele de discuţie, îl văd din ce în ce mai taciturn, se uită în ochii mei şi nu spune nimic ore în şir. Multe din lucrurile pe care mi le spune sunt incoerente, unele sunt de-a dreptul fără noimă. Sau sunt chiar stupide. În plus, Ostap miroase a animal de pădure, a cîine ud. Şi vorba lui Ostap: „Viaţa asta e pustie,/ Mai trăieşte ce-i răpus, /Noi iubim numai ce pierdem,/ Ce s-a
dus, s-a dus!”. E un cîntec pe care el l-a auzit spus de un vînător ocazional de licorne. Mama Betina e nefericită că nu găseşte pentru mine un ied la fel de năstruşnic, precum cel pe care l-am pierdut în pădure. Dar cînd uită de nefericirea asta se comportă ca şi
cum iedul meu nu ar fi existat. Tata Filip a şi uitat de ied, are alte probleme. Matei şi Iulius nici nu mai deschid subiectul iedului,
cînd le mai spun eu ceva în legătură cu asta schimbă vorba. În consecinţă, nu mai merg la pădure, începînd de astăzi.
Din ziua în care Betina a hotărît să nu mai meargă la pădure, Ostap a fost văzut ieşind din pădure şi apropiindu-se tot mai mult
de oraş. O zi, două, trei. Apoi se întoarse acasă, ca şi cum nimic nu se întîmplase.
V-am spus eu că se întoarce, zise poştaşul care împînzi vestea.
Bunica Stana plînse, ca orice bunică.
Bunicul Ostap îşi aminti unde, de ce şi cu cine luptase în război, dar nu îşi mai amintea cînd.
Tatăl Ostap îşi plesni fiul peste spate, ca şi cum ar fi evaluat o marfă de calitate. Era mîndru.
Dar Ostap intrase în oraş cu un ied în braţe. Era iedul pierdut de Betina.
Iedul crescuse între timp, se făcuse un ţap în toată regula. Barba rară îi flutura în vînt, semăna cu un cantor de la biserică. Puteai să îl recunoşti pe vechiul ied doar după petele negre de pe piciorul drept şi de pe bot, dar care se acum se făcură mai mult cenuşii. Şi ochii negri se făcură galbeni.
Mai mult, odată eliberat din braţe se urca în pomi şi mînca mugurii şi frunzele. Şi fructele. Înfuleca precum Ostap odinioară. Nimeni nu avea nevoie de aşa creatură, de asta toată lumea îl alunga cu beţe, cu strigăte furioase, cînd îl vedea.
Ostap ajunse cu iedul în braţe pînă la casa Betinei. Voia să îi facă o surpriză.
Dar Betina a plecat în lume ca să citească pe chipurile oamenilor poveştile lor trăite sau nu, i-a spus mama Betina.
Dar Betina a plecat în lume ca să facă minuni, i-a spus tatăl Filip. Pentru că ea susţine că toţi oamenii fac minuni, dar nu îşi dau
seama.
Dar Betina a plecat în lume ca să demonstreze că universul e un uriaş tub digestiv care fărîmiţează continuu materia, îi spuseră fraţii Matei şi Iulius.
Şi iedul ...?, întrebă Ostap arătînd spre ţapul care se zbătea să îi scape din braţe.
Ei, iedul nu mai trebuie nimănui. Deja e mare, behăie îngrozitor de urît. Plus că strică tot ce îi iese în cale. Şi nu avem nicio certitudine că e acelaşi ied, care aparţinuse Betinei, a replicat Matei.
Ostap a lăsat iedul din braţe ca pe un trofeu inutil.
De asta nimeni nu s-a mirat prea tare cînd a doua zi iedul a fost călcat de roata din spate a tractorului manevrat aiurea de meșterul Șeremet.
Ar trebui să cer despăgubire, a spus tatăl Filip, dar dracu` de beţivan! Ce să îi mai iei, nu e de ajuns că i-a băut Dumnezeu minţile?
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Exaltarea întâmplării

Dramaturgie

(Exerciţiu dramatic J.*, cu două personaje)
PERSONA JELE:
Bărbatul cu medaliile 58 de ani
Doamna cu pălărie ciudată – 50 de ani
Scena 1 (Bărbatul cu medaliile)
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Pe bancă-n parc, de unul singur. Un bărbat cam la 58 de ani, îmbrăcat în costum maro, cu pieptul blindat
de medalii. De regulă, el vorbește cu sine însuși, ca și cu o altă persoană aflată pe bancă.): E bine să nu uiţi că aceasta pe care șezi
acum, a fost, este și va fi o bancă. Că banca aceasta se află pe
una dintre aleile unui părculeţ, iar părculeţul se află într-un parc
ceva mai mare, iar acesta, în cel mai mare parc al orașului. Și
mai apoi, parcul, la rândul lui, așa cum e el, văd că e format din
arbori ciugi și ologi. Adevărate cioate surprinse într-un continuu
strigăt. Ce să mai spun? Un Breugel în mizerie...
- În parc vin sau nu vin păsărele. În parc cântă sau nu cântă păsărele. În parcul acesta, păsărelele au sau n-au cuiburi. Cuiburile
au sau n-au pui. În acest parc este sau nu este aer ozonat. Punct
și virgulă.
- Știu eu? Există, în măsura în care ai învăţat sau n-ai învăţat în
liceu, despre oxigen. Despre bioxid de carbon și despre hidrogen. Toate există sau nu există, în măsura în care ai învăţat sau
n-ai învăţat pe de rost, întregul tabel al lui Mendeleev. Atenţie!
Nu cumva să-l botezi și tu Tabelul lui Molotov...
- Nu. Nu m-am săturat ca, în fiecare dimineaţă, să vin aici, spre
a mă recrea, chiar dacă păsările nu mai cântă. Chiar dacă miroase câteodată, mai mult decât suspect. Și chiar dacă parcul
nu e torturat de decibelii obișnuitelor manele.
- Nu, nu. Eu am întotdeauna la mine, aceste două căști și CD-ul
cu ciripit de privighetori. Dacă vreau, ascult ciripitul din căști,
iar dacă nu, nu. Acum, spre exemplu, nu.
- Vin aici chiar dacă aerul nu e prea îmbietor. Ce să-i faci? Așa se
trăiește în veacul care abia a început și dacă totuși a început,
până la urmă. De fapt, vin aici și numai aici, cu condiţia să nu fie
ocupată banca. Vin chiar dacă stau de unul singur.
- Nicio problemă.
- Acesta e un mic geamantan. În geamantanul acesta port cu
mine întregul meu trecut.
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- Nu, nu. Prezentul n-ai cum să-l porţi cu tine. Oare poate cineva
să conjuge verbul a fi la prezent, trăindu-l, în același timp?
- Hă, hă! Îl conjugă o clipă, două, trei. Atât. Doar cochetează cu
prezentul indicativ și imediat trebuie s-o ia razna colindând alte
timpuri și alte moduri. Altfel se sufocă!
- Eh! Ce să-i faci?
- Femeile! Vai de capul lor! Am, uite, aici, un caiet cu una mie
două sute cincizeci de buze de femei, impregnate pe sute de pagini. Pe sute! Da. Buze de diferite mărimi și de diferite culori.
Care mai de care mai apetisante. Mai groase sau mai slăbuţe. Și
dincoace. Dincoace, am flacoanele lor de deodorante și de fixative. Goale, e adevărat. Dar mă consolez că flacoanele au fost
cândva pline. Ele îmi amintesc de cele mai luxoase hoteluri de
lux, în care am trăit de chiar.
- Am aici și șuviţe de păr de femeie, de diferite culori. Am meșe.
Aici am inele, brăţări, cercei. Femeile, toate au murit și mi-au
lăsat mie, ca amintire, o groază de accesorii. Înainte ca ele să
moară. Acestea vor ţine loc- ziceau ele - săruturilor lor de tot
felul.
- Știu. Niciodată femeile n-au avut impresia că noi, bărbaţii, nu
suntem proști.
- La fel de adevărat e că unii bărbaţi le desconsideră pe unele
femei, din capul locului.
- Da, nu-i adevărat că femeile sunt așa de ușoare. Nici cele de
stradă practic, nu-s ele de stradă. Joacă teatru! Păi asta-i. Decât
să înnebunească singure în apartamentul în care locuiesc, mai
bine se îmbracă cât mai colorat și deocheat, ca și cum ar vrea să
se dea drept femei ușoare, și ies pe stradă. Aparenţele înșală....
- Aici, pe banca acesta, eu, subsemnatul X, îmi iau micul dejun
din care nu lipsește niciodată oul de prepeliţă fiert trei minute
jumate și triunghiul de brânză topită. Nu lipsește feliuţa de
salam săsesc, ceaiul de tei și cafeaua îndulcită cu miere de rapiţă.
- (Se uită la ceas.) Peste cinci minute, când gongul catedralei va
bate de 3 de ori, trebuie să apară doamna cu pălărie ciudată.
Vine, se așază aici, pe bancă. La început ca și cum eu n-aș fi aici.
Stă, ca și cum ar aștepta pe cineva. Desface fermoarul poșetei
sale gri, își drege glasul, ca și cum ar vrea să nu fie artificială și
mă întreabă ce fac. Eu îi răspund: bine. Ea zice: ok. Închide fermoarul la loc și, în loc să plece, începe să-și facă ordine în maldărul de pungi de nailon aflate în poșetă, scârţâind de zor.
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Scena 2 (Bărbatul cu medalii și Doamna cu pă-

lărie ciudată)
Gongul catedralei bate de 3 de ori.
DOAMNA CU CĂCIULĂ CIUDATĂ (Intră, se așază pe bancă.): Se
poate?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Ca adormit. Alene, dar amabil.): Vă
rog...
DOAMNA (Stă, își drege glasul de câteva ori și, zâmbind drăgălaș,
desface fermoarul poșetei gri. Bărbatului cu medaliile.): Ce faceţi?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Nu prea surprins.): Bine...
DOAMNA (Zâmbește ca după o mare realizare.): Ok. (Închide fermoarul. Pauză. Deschide din nou fermoarul. Pauză. Cu beţe de chibrituri în ochi.) Ce faceţi?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Plictisit.): Bine.
DOAMNA(Zâmbește fericită.): Ok. (Închide fermoarul. Pauză. Deschide din nou fermoarul. Pauză. Cu beţe de chibrituri în ochi.) Ce faceţi?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Ușor stresat.): Bine.
DOAMNA (Zâmbește fericită.): OK. (Închide fermoarul. Pauză. Deschide din nou fermoarul. Pauză.) Ha-ha-ha! Ce faceţi?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Înnebunit.): Bine!
DOAMNA (Pe tot parcursul scenei, face ordine în maldărul de pungi
de plastic din poșetă. Punguliţele mici le pune pe toate într-o pungă
moderată ca mărime, iar pe cele moderate, pline la rândul lor toate
de punguliţe, le așază în pungi mari. Pe acestea, la rândul lor, le
așază cu meticulozitate, în poșetă.)
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Ușor agasat de scârţâitul pungilor de
plastic.): Stimată doamnă, n-aveţi de gând să mai terminaţi
odată cu pungile alea, pentru Dumnezeu?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Toată faţa e un zâmbet.): De ce,
domnule? Vă deranjează cumva?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Gogonea murată superficial.): Așa cred
și eu...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Lucrează de zor.): Chiar nu vă
înţeleg, domnule. Doar sunt atâtea bănci în parcul ăsta. Bănci libere...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Chiar asta vreau să vă întreb și eu pe
dumneavoastră, de ce nu v-aţi așezat de la început, stimată
doamnă, pe o altă bancă și nu să veniţi aici și să-mi faceţi mie
program. Adică să-mi faceţi părul măciucă...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Capsă pusă.): Ei, na! Eu vă fac
părul măciucă, domnule?
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Ei, cum nu? Trebuie să știţi că eu am
venit aici, pe această bancă și în acest parc, ca să mă relaxez,
nu să ascult „cântecul” ăla sinistru, al pungilor dumneavoastră.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Tranșant.): Tocmai, de-aia am
făcut aluzie la o altă bancă, stimate domn...
Gongul catedralei bate de 4 de ori. Pauză considerabilă.
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Categoric.): Doamnă, vreau să vă spun
că eu am fost primul aici, pe această bancă din acest parc.
Punct.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Și ce-i dacă aţi fost primul aici,
pe această bancă din acest parc? Nu puteaţi fi la o adică, un adevărat gentleman, fără să mai?...
BĂRBATUL CU MEDALIILE (A oboseală.): Nu mai vreau să fiu gentleman, domniţă. Nu mai vreau. Am fost destul, gentleman, în
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viaţa asta. Aș fi chiar caraghios ca, într-o societate în care femeile sunt egale cu bărbaţii, să mai fiu și gentleman. Puah! Asta
ar însemna ca femeile să fie și ele gentlemani cu noi bărbaţii,
nu?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Exagerează tot mai mult cu scârţâitul pungilor.): De aceea afișaţi mutra aia de bidon turtit, domnule?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (După o pauză, iritat.): Nu mai terminaţi odată?!
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Ha-ha-ha! Abia am început, stimate domn. Doar v-am spus că mai sunt bănci. Chiar nu puteţi
merge să vă relaxaţi pe o altă bancă, aici, în spatele nostru?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (La capătul răbdărilor.): Ce să-ţi povestesc? De ce nu mergeţi dumneavoastră pe o altă bancă aici, în
spatele nostru?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: De ce să merg eu pe altă bancă
aici, în spatele nostru? De ce? Oare pe mine mă deranjează scârţâitul pungilor, domnule, sau pe dumneavoastră?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Zâmbet acru.): E totuși, e o chestiune
de bun-simţ, doamnă scumpă...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Da. Așa e, domnule. Un bărbat
adevărat trebuie, din bun-simţ, să fie un gentleman.
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Ton ridicat.): Și atunci, o femeie ce trebuie să facă din bun-simţ?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Râde cu poftă, a satisfacţie.): Ehe! Femeia e femeie, domnule...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Ha-ha! Voiaţi să spuneţi că femeia e
tot femeie...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Pardon, domnule. Fără „tot”, vă
rog...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Hm! Tot acolo e. Ori cu „tot”, ori fără
„tot”...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Ha-ha-ha! V-am prins că v-aţi
dat de gol. Știaţi că nu prea aveţi păreri bune despre femei?
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Da, știam. Părerea mea despre femei
depinde totuși, de bunul lor simţ. Punct.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Niciun punct, domnule! Cine
sunteţi dumneavoastră, să puneţi punct într-o dicuţie cu o lady?
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Eu pun punct când vreau eu, nu când
vreau terţe persoane. Punct.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Aha! Poate că așa ar fi trebuit să
fac și eu în fiecare dimineaţă, ori de câte ori ne-am întâlnit aici,
pe bancă și ori de câte ori am asistat la micul dumneavoastră
dejun prelungit, de om fără bun-simţ. Să vă reproșez că plescăiţi la masă. (Exagerează.) Uite așa: Pleasc! Pleasc! Pleasc! Unde
nu mai pui că vă mai și mânjiţi pe bărbie, uite așa. Și pe mâini și
pe piept, ca și cum n-aţi mânca tocmai cu gura aia, cu care vă
place să puneţi și punct unde nu trebuie.
BĂRBATUL CU MEDALIILE: E fix problema mea, cum mănânc, cât
mănânc și cu ce gură mănânc. Punct.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Punct pe dracu! Punct, dar nu în
locuri publice, domnule! Iar cea cu pungile e fix problema mea...
BĂRBATUL CU MEDALIILE (În zeflemea.): Dar să știţi că tabietul
meu nu deranjează auzul în locuri publice...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Hă-hă-hă! Tabietul dumneavoastră derenjează văzul...
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Cu șansa ultimei sforţări de fi calm.):
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Bine. Văd că cu dumneata n-o scoate omul la capăt...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Ha! Bine că cu dumneata o
scoate omul la capăt...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Văd că știţi să răspundeţi, domniţă...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Și eu văd că știu, domnule...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Cu o așa nevastă, m-ar mânca și purecii...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: E-hei! De unde atâţia purici în
ziua de azi?
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Doamnă scumpă, dumneata chiar nu
vrei să faci o pauză cu pungile alea tâmpite?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Ha! Să fac pauză?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Pocnind de stres.): Da. Să le lași odată
dracului...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Dacă te afectează sunetul produs de aranjarea unor banale pungi de plastic înseamnă, stimate domn, că trebuie să mergi la un consult medical, pentru că
fiindcă înseamnă că chiar suferi rău cu bibilica...
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Conopidă fiartă.): Adică tot eu sunt cel
care suferă rău cu bibilica, nu?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Păi cine?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Cuţitul la os.): Cu ce sunt eu de vină că
dumneata, dragă doamnă, de trei săptămâni de zile, în fiecare
dimineaţă, vii aici, pe bnaca aceasta, din acest parc, lângă mine,
și mă torturezi, când, iată, sunt atâtea bănci libere? Punct.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Transfigurată.): Da. Dar aceasta
e banca copilăriei mele, domnule! Ori de câte ori vin eu aici, am
senzaţia că îmi revăd colegii de liceu. Că aud păsărelele cântând
îmbietor. Cirip-cirip-cirip-cip! Că miroase a adolescenţă. Că mă
întâlnesc cu prima mea iubire...
BĂRBATUL CU MEDALIILE (La fel de transfigurat.): Dar eu? Eu de
ce crezi că vin aici, stimată doamnă? De ce vin eu, tocmai aici?
De ce?...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Zâmbet fermecător, cu sâni săltaţi și cu ochi de vulpe.): Să cred că tot așa? Chemat de prima iubire și de cip-cirip-cirip-cip?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Provocat.): Exact. Chemat de prima
mea iubire și de cip-cirip-ciri-cip.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Și câte n-or mai fi văzut banca
asta...
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Tot mai melancolic.): Atunci, copacii
nu erau ciungi și ologi, domniţă...
Gongul catedralei bate de 5 de ori. Pauză considerabilă.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Îmi amintesc și ce umbră dădeau copacii ăștia, pe vremea aceea, și ce pom de iarnă se împodobea aici, în mijlocul parcului, unde se află rondul acela de
flori. Pom de Crăciun împodobit abia de Anul Nou. Și încărcat
cu turte. Și turtele încărcate cu oglinzi, ca să ne putem vedea în
ele când ne jucam de-a iubirea...
Din nou, pauză de câteva momente.
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Agasat la culme de zgomotul pungilor.):
Mai ai pungi de aranjat?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Cu inocenţă.): Doar câteva. Dar
pentru ce, mă rog?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (La obiect.): N-aș vrea să plec de pe
această bancă și din acest parc încărcat negativ, stimată
doamnă...
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DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Și eu, la fel. Aș vrea să mă retrag acasă, deconectată, domnule...
BĂRBATUL CU MEDALII (Impacientat.): Văd că stai bine cu pungile
goale...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Măcar goale să fie, dacă pline
nu...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Și ce faci cu ele goale?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Știţi ce rău e când n-ai o pungă
în casă, domnule?
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Dar când ai o colecţie întreagă,
doamnă, cum e?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Știi, domnule, cât îmi sunt de
dragi pungile?
BĂRBATUL CU MEDALIILE: O-ho! Așa ceva n-am mai auzit...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: O! În timp ce unele doamne se
ocupă cu creșterea câinilor, a pisicilor, a hamsterilor, etc., eu
mă ocup, iată, cu „creșterea” pungilor de plastic. Pe de altă
parte, în timp ce toate animăluţele alea ar face murdărie și ar
mirosi urât, cu pungile n-ai treabă. Cum le pui, așa stau. Uite.
Am pus această pungă cu gura-n jos, da? Așa rămâne toată ziulica și nu se sufocă! Iar dacă pe celelalte nici nu le bag în seamă,
nu se întâmplă nimic. Ce bine, nu? Când și când mai strig și eu
la ele. Ce să-i faci? Le cert când nu stau cum vreau eu: „Ce mai
faceţi, dragelor?”; „Vă e foame, fetelor?”; „Nu mai plânge, punguţa mea. Uite acum, îţi dă mama păpică”; Și n-ai treabă să-i dai
să sugă de la ţiţă. „Ai avut scăunaș azi dimineaţă, punguţo?” Și,
cum locuiesc eu singură într-un apartament, la etajul zece, vecinii au tot timpul senzaţia că am musafiri și mă povestesc pe la
toate colţurile, zicând că eu aduc hăndrălăi în apartament și că
la mine-n casă e cuplăraiul cuplăraielor de cuplăraie...
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Din nou, provocat.): Așa fac și vecinii
mei, stimată doamnă. Și eu locuiesc singur într-un apartament
și tot la zece. Și vecinii mei, tot așa cred. Că eu aduc în apartament o groază de femei. Un adevărat harem și că la mine-n casă
e cuplărai. Ce zic eu cuplărai? Cuplăraiul cuplăraielor, domniţă...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Visătoare.): Chiar că asta e o prostie...
Pauză de câteva momente. Gongul catedralei bate de 2 ori.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Trezită.): A bătut gongul!
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Da. Gongul...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Feerie curată!
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Privire mată.): Căsătorită?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Nu.
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Copii?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Nici atât.
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Singură?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Foarte...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Ca și mine.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Ce coincidenţă!
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Divorţată?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Necăsătorită.
BĂRBATUL CU MEDALIILE: La vârsta asta?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: De hoașcă...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: N-am zis asta.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: O zic eu. Adevărul e că eu am
dat-o-n bară chiar cu prima iubire.
BĂRBATUL CU MEDALIILE: O!
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Gongul catedralei bate de 8 de ori. Pauză considerabilă.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Da. Recunosc. Eu am fost de
vină și basta. În rest, ne potriveam de minune. El vorbea tot timpul cu ouăle...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Cu ouăle?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Da, domnule. Cu ouă de toate
felurile. De găină, de bibilică și mai ales de prepeliţă. Înainte de
a le fierbe chiar aici, lângă banca asta, că venea dotat cu ibric,
cu apă, cu spirt solid, cu linguriţă, cu sare, etc., el conversa cu
ele, ca și când acestea ar fi conţinut pui. Pui imaginari pe care,
prin fierbere, ouăle cică îi „avortau”. Folosea chiar termenul
acesta: „avort”.
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Formidabil!
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Da, domnule. Vorbea cu ouăle.
„Ce mai faceţi, scumpele mele?”; „V-aţi pregătit pentru avort?”;
„Vedeţi că apare ăla cu satârul”. Și, fiindcă apa din ibric tocmai
fierbea, le făcea de petrecanie adăugând cu glas stins: „Uite așa
se stinge încă o dată Universul! Și încă o dată!” Apoi, plângând:
„Veșnica lor pomenire! Veșnica lor pomenire! Veșnica lor pomenire!” Numai după acest așa-zis „ritual”, dacă îl puteam numi
așa, avea îndrăzneala să le taie pe fiecare, în jumătate și jumătatea s-o taie în altă jumătate. Săra fragmenţelele de ou și le
băga în gură ca pe bucăţile de anafură. „Ia și mănâncă, Florica”zicea înfulecând ou fără pâine și fără nimic altceva. „Nu mănânci?”
Gongul catedralei bate de 10 de ori. Pauză considerabilă.
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Și ce-i răspundeaţi?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Ce-i răspundeam, ce nu-i răspundeam? Nu asta era important. Important era că nu puteam
nici să-mi imaginez că aș introduce în gură fragmenţelele alea
de ou. Mă rugam, în gând, la toţi sfinţii, ca el să nu mai repete
invitaţia.
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Și, la urma urmelor, ce era rău în oul
acela?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Dacă în prealabil, n-ar fi vorbit
cu ouăle, mai ziceam...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Și dumneata vorbeai cu pungile,
numai că nu le mâncai...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Atunci încă nu vorbeam cu pungile, domnule. Am vorbit cu pungile, abia după șocul care m-a
marcat când în aceeași seară aveam s-o găsesc pe mama în
apartamentul nostru de la etajul 10, spânzurată de șifonierul ei
din dormitor.
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Și a murit mama dumitale?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Repede i-am tăiat sfoara și am
anunţat ambulanţa. Am salvat-o, ca să mă toace mai apoi, la
cap cu tot felul de chestii, trestii, retardata dracului...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Vasăzică, scena cu mama spânzurată
s-a petrecut după scena cu iubitul și cu ouăle?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Da. Ca să deschid gura și să mănânc măcar un fragmenţel de ou, el mă prindea și-mi răsucea
mâinile amândouă răstignindu-mă de copacul acesta. Și, fiindcă
începeam să strig și să plâng, începea să mă îmbrăţișeze, să mă
sărute și să-mi ridice fusta, ca să ajungă cât mai repede la cea
mai intimă intimitate de-a mea...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Cum trecea așa de repede, de la o
stare la alta?
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DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Râdea și zicea că a fost numai o
înscenare, o probă, ca să îl predispun. Eventual să-l excit...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Și?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Dintr-o dată, n-a mai venit aici,
la întâlnire...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Totuși, dacă vă iubea cu adevărat,
venea...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Mă iubea, dă-l în șapcă. Și încă
cum mă iubea!
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Cum vă iubea?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Așa cum se poate iubi. Numai că
nu trebuia să-i spun eu atunci, ce i-am spus. Cred că s-o fi speriat de ce i-am spus...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Ce i-aţi spus?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Dacă vrei, eu îţi spun pe șleau ce
i-am spus eu, atunci, în timpul Primei Iubiri, că după aceea... Ei
bine, nu l-am lăsat eu să intre în mine, când mi-a cerut să intre.
Înţelegi? Uite aici, pe banca asta, a cerut să intre în mine, ca să
vadă cum stau eu pe dinăuntru și ce parcuri cu arbori ciungi am
și cum cântă în mine, păsărelele cirip-cip-cirip...
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Mască.): Formidabil! Așa ceva n-am
auzit. Chiar mă îndoiesc că a fost așa, stimată doamnă...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Cum, stimate domn? Înseamnă
că te îndoiești de mărturisirea mea...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Nu, nu. Eu cred că așa ţi-ai închipuit
dumneata că el se gândea în timp ce îţi cerea să intre...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Convingătoare.): Când îţi spun
eu că așa gândea...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Oricât ar fi de tolomac, un bărbat nu
poate gândi chiar așa, domniţa mea...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Așa gândea, domnule. Nu mă
face, că plec și aici te las. Gândea cu voce tare când îţi spun...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Ce era omul, de meserie? Poet?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Operator la cinema.
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Dar mă gândesc totuși, cât de poetic
sunau cuvintele lui...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Să fi văzut cât de poetic era
când asistai la fiertul ouălor. Credea că mă impresionează...
Gongul catedralei bate de 13 de ori.
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Hâm!..
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Ca și cum ar vorbi de una singură.): Și într-un cuvânt, îmi place să vin aici, pe banca aceasta
și să-mi aștept iubirea...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Aș zice „iluzii pierdute”, dacă n-ar fi și
ăsta un pleonasm. Eu, în locul dumitale, mi-aș fi văzut de lucru
și m-aș fi măritat, domniţă...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Cum?
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Ca să nu ajungi o epavă...
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Enervată la culme.): Epavă ești
dumneata, că ai ajuns să iei micul dejun pe bancă-n parc, ca milogii!
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Mișcat.): Ciocu’ mic, stimabilo!
Din acest moment, toate replicile se suprapun, pe fundalul scârţâitului pungilor de plastic.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Ce face?...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Ascultă, stimabilo! Te rog să-ţi vezi de
lungul nasului și să nu te mai văd pe-aici cu pălăria aia în formă
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de uter de vacă bolnavă de gripă aviară. Punct!
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Pocnește de nervi.): Iară punct?
Ce punct, domnule? Ei, nu, că asta-i jignire...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: (Vorbește ca și cum ar fi singur.): Auzi,
domnule, cine mă critică pe mine! O descreierată care vorbește
cu pungile!
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Și ce treabă ai dumneata cu
mine?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Exagerează ostentativ.): Ha-ha-ha! O
nebună care vorbește cu pungile! O nebună care vorbește cu
pungile! O nebună care vorbește cu pungile!
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Nu mă fă nebună că zău dacă
nu te dau în judecată, cât ești de mare și, și...
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Dai pe mama dracului să te pieptene,
în judecată. Punct.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Cum?
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Termină, dracului, cu zgudu-zgudu.
Punct!
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Se ridică de pe bancă. Pe picior de
plecare.): Uite, chiar acuma merg să te dau în judecată, ca să te
înveţi minte să nu-i mai zici niciodată unei doamne, „punct”! E
clar?
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Își apropie faţa de a Doamnei cu pălărie ciudată.): Ce clar? Eu pun punct când vreau eu și spun „punct”
când vreau eu!
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Se depărtează de el, considera-
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bil.): Dar nu când vorbești cu o doamnă. Gata. Te dau în judecată, fi-ţi-ar mutra a dracului, de băbălău!
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Ha-ha-ha! Băbălău?
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ: Da. Băbălău!
BĂRBATUL CU MEDALIILE: Poftim cultură! Hai, ce mai stai? Du-te
și dă-mă în judecată.
DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Se îndreaptă spre ieșire.): Pfuu!
Pfuu! Pfuu!...(Iese.)
Scena 3 (Bărbatul cu medaliile)
BĂRBATUL CU MEDALIILE (Vorbește cu sine însuși, ca și cu o altă
persoană aflată pe bancă.): E bine să nu uiţi că aceasta pe care
șezi acum, a fost, este și va fi o bancă. (Pauză scurtă.) Că banca
aceasta se află pe una dintre aleile unui părculeţ, iar părculeţul
se află într-un parc ceva mai mare, iar acesta, în cel mai mare
parc al orașului. (Pauză scurtă.) Și mai apoi, parcul, la rândul lui,
așa cum e el, văd că e format din arbori ciugi și ologi. (Pauză
scurtă.) Adevărate cioate surprinse într-un continuu strigăt.
(Pauză scurtă.) Într-un continuu strigăt. Ce să mai spun? Un
Breugel în mizerie. Punct.
CORTINA
* (J) Scenetă concepută la Judecătoria Mediaș.
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Imnuri dorinologice

Despre

Nu cred să existe vreo femeie, indiferent de ce soi și
neam, care, citind scrisorile trimise de Radu Stanca lui Doti, să
nu fi visat să fie – ori măcar să fi fost – ea cea care le-a primit. Și,
firește, nici bărbat care să nu-și fi dorit să aibă și el prilejul să le
scrie, chiar dacă n-ar fi fost în stare.

Nu știu dacă iubirea dintre Radu Stanca și Dorina –
Ghibu, apoi Stanca – e trecută în catalogul marilor iubiri din istoria noastră sentimentală (și culturală); între cele celebre încă
nu pare a fi, căci revelaţia ei s-a produs abia de curînd, în doi
pași: mai întîi prin publicarea scrisorilor în Apostrof și apoi –
pasul decisiv – prin editarea lor într-un volum.1 Dar locul ei de
drept imediat e între iubirile exemplare; și poate nici nu între
cele exemplare (de vor fi fost din acestea), ci în categoria absolută a unicităţii, cea în care iubirea devine o frenezie mistică. Ion
Vartic, în prefaţa intitulată Întîlnirea poetului cu Anima, evidenţiază acest caracter de unicitate „în spaţiul cultural românesc”,
îndeosebi prin intensitatea răvășitoare și profund transfiguratoare a Evenimentului existenţial (adică și spiritual) care a fost
„întîlnirea” celor doi. Pentru Radu Stanca întîlnirea cu Dorina e
– cum zice Ion Vartic în prefaţă – chiar extatica întîlnire cu
Anima, așa cum a fost definit acest arhetip de către Jung. Ipoteza lui Jung e însă un miracol trăit de Radu Stanca – iar scrisorile lui (cel puţin cele de pînă prin 1952, căci următoarele au
subiecte mai domestice, mai cotidiene) sunt expresia acestui
vertij și a acestei beatificări prin iubire, pură revărsare imnică a
unui entuziasm adorator. Pe acest fond de autentificare și autenticitate a miracolului, nimic nu pare exaltat (deși toate sunt
exaltate) în scrisorile lui Radu Stanca. Ele sunt, în realitate, scrisori-imnuri, cum le și definește, la un moment dat, Ion Vartic.

Radu Stanca a copilărit pe aceeași stradă cu Dorina
Ghibu și pașii li s-au intersectat și-n adolescenţă. Dar revelaţia
Dorinei se petrece doar în vara lui 1948, cînd Radu Stanca atingea vîrsta de 28 de ani. E drept că Jung pune o condiţie prealabilă de vîrstă – și experienţă – pentru împlinirea unui asemenea
miracol (condiţie ce pare îndeplinită de Radu Stanca), dar rămîne, totuși, mister brutalitatea acestei revelaţii, după ce ea a
avut destule prilejuri anterioare de realizare. Pare însă că nici
unul dintre ele nu îndeplinea condiţiile unui kairos. Dacă ar fi o
tragedie (cum, pînă la urmă, prin moartea atît de timpurie a lui
Radu Stanca, se poate admite și că a fost) după model aristotelic, acesta ar fi momentul „recunoașterii”. Iar ceea ce urmează
poate fi omologat ca „eveniment patetic,” măcar prin intensitatea adoraţiei, prin pathos-ul entuziasmului, dus în pură mistică.
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Deja prima scrisoare (încă precaută, încercînd să devieze torentul pe un registru de sublimare culturală) o proclamă pe Dorina
ca „ideală întruchipare a plăsmuirilor mele teatrale” și ca epifanie a Donei Juana. Nu e, însă, doar atîta (deși asta n-ar fi deloc
puţin, căci ar însemna un Eveniment copleșitor în estetica – și istoria – arhetipurilor întrupate); Dorina e realmente un eveniment epifanic, o Dona Juana „posibilă”, după ce Radu Stanca a
plăsmuit-o ca irealizabilă, ca ideal pur. Ea e concretizarea, întruparea acestui ideal. Idealul devine, prin ea, brusc, real. Ba
mai mult, tangibil. Fiinţa ei de ideal coborît între oameni îl ridică pe Radu Stanca în sfere zeiești, unde, în locul unui glas oricît de dulce, dar omenesc, aude „sunetul binecuvîntat al vorbirii
sărbătorești a artei.” Dorina devine, instantaneu, și revelaţia harului creativ (pe care Radu Stanca îl credea într-un oarecare
impas), principiul entuziast al creativităţii prin mijlocirea căruia
creaţia lui Stanca „ar primi viaţa nouă pe care o așteaptă să se
reverse asupra imaginilor ei moarte”; principiul ei de însufleţire,
de re-naștere, de sens și viaţă. E însă un principiu de resurecţie
pe toate planurile. Iar scrisorile sînt un memorial de transfigurare, de ardere și ardenţă; o dorinologie imnică, dacă nu fac blasfemie.

Prima scrisoare de după logodnă pare a transpune în
concretul existenţial, la modul aproape literal, simbioza arhetipurilor din tabloul lui Jung: „am găsit în sfîrșit făptura unică, incomparabilă, de atîta vreme căutată, care să reveleze sensul
destinului meu; acea fiinţă minunată, din începuturi, a cărei prezenţă să mă umple de un alt eu, definitiv, adevărat, deplin”. Și
chiar asta face Dorina: invadează totul cu fiinţa ei, nu lasă nici
un loc liber: Radu Stanca e locuit de Dorina – și locuit în cel mai
fericit mod: „acum nu mai e nimic în mine care să nu fii tu – nu
mai e nici un colţ în sufletul meu unde să nu locuiești tu”. E o
extază a cotropirii, o beatificare a cotropitorului: „imagina ta se
revarsă asupră-mi și stau sub ploaia aceasta de fericire, plin de
o copleșitoare beatitudine interioară”. Dar iradianţa Dorinei nu
copleșește doar prezentul; ea rescrie și trecutul, ocupă acum și
timpul lăsat o vreme liber: „nu te-am iubit, din începuturi, decît
pe tine”; ba chiar reface clipele de evanescenţă, umplîndu-le de
freamătul propriei prezenţe: „cînd încerc să-mi întorc amintirile
spre ani de copilărie, te văd răsărind dintre ei în primul rînd pe
tine”. Sentimentul de adoraţie e atît de intens încît e la limita
idolatriei, a misticii devastatoare: „nu știu cum aș putea să nu te
fac Dumnezeul meu, să nu te idolatrizez, să nu mă închin ţie cu
toată fervoarea sufletului meu”. Firește, cuvintele nu pot transporta atîta entuziasm idolatru, o asemenea sacralizare prin in-
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tensitatea sentimentului; pentru a putea cît de cît, ele ar trebui
„să aibă sute de guri de aur prin care să-ţi strige cît de adîncă,
de nesfîrșită e dragostea cu care mă dăruiesc ţie”. Dar strigă și
cu puterile lor omenești, căci îndrăgostitul nu mai vorbește
decît în incantaţii – altfel, eficiente și ele: „nu mai șoptesc alt cuvînt decît numele tău, ce mi te aduce mereu, cu putere magică,
în ochii sufletului – ești permanent în mine.” Reprizele de absenţă (unul fiind la Sibiu, cealaltă la Cluj) provoacă, pe rînd, reverii ale devoţiunii și dezmierdării, ori – dimpotrivă – pustiesc
lumea, exilîndu-l pe Radu Stanca în plin deșert existenţial, sufocîndu-l în neant. Absenţa devine un bun prilej de recapitulare
a repertoriului extatic, de beatificare senzuală: „îţi simt neîncetat făptura ta de fum suav, îţi ascult mereu glasul, legănător și
darnic, ca un clopot de mare sărbăroare; îţi revăd ochii adînciţi
între neguri de bună tristeţe; îţi cuprind cu palmele nerăbdătoare hulubii sînilor” etc. E un limbaj imnic, de Cîntarea Cîntărilor, cel în care Radu Stanca reface inventarul adoratoriu, trecînd
entuziast în limbajul mistic al freamătului dionisiac: „te beau cu
toată frumuseţea ta.” Dar mai ales e un limbaj al contopirii și
iluminării, al entuziasmului devoţiunii, al extazei desăvîrșite: „Sa coborît Dumnezeu în mine, prin tine. Și l-am primit în mine
ca-ntr-o amforă arzîndă. Flăcările mele lăuntrice s-au ridicat
spre cer ca niște braţe însetate, spre a privi coborîrea veșniciei
în lutul efemer. Iar veșnicia a coborît în mine, luînd chipul tău”.
Nici ravagiile depresive provocate de absenţă nu sînt mai mici,
căci Radu Stanca nu mai percepe decît catastrofic: „E atîta gol în
jurul meu, încît mi se pare că nici aer nu am să respir /.../ nu pot
fără tine nici barem o clipă; nici barem a mia clipă dintr-o clipă”.
(Sau: „Fiecare zi pe care o petrec fără tine e un mormînt întu3 / 2018
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necat și greu;” „lipsa ta e pentru mine moarte”). Nu-i de mirare
că, pînă la urmă, dă expresie maximă acestei întîlniri destinale:
„sunt atît de uluit de tine, cum cred că nu au mai fost decît cei
ce l-au întîlnit aievea pe Dumnezeu”. Nu știu – dar nici nu cred
– dacă a mai fost în epistolarele noastre o astfel de divinizare a
iubitei. Și o asemenea ardere de tot în iubire: „sunt un rug
imens, un rug de dragoste, ale cărui flăcări învăluiesc cosmosul
și se ridică pînă la Dumnezeu”. Cred că trebuie primite ca reale
– nu doar ca extaziante - cele scrise de Radu Stanca într-un fel
de concluzie apoteotică: „Dragostea noastră e – înţeleg asta cu
mintea, cu trupul, cu simţirea mea – o împlinire deasupra limitelor”. Chiar dacă ar fi doar un vast poem de dragoste (cum, de
altminteri, pot fi primite), scrisorile lui Radu Stanca sînt cea mai
clară dovadă de mistică amoroasă, cel mai înflăcărat imn dedicat unei iubite. Nici o iubită românească n-a avut asemenea putere copleșitoare (firește, totul depinde și de cel care iubește);
nici una n-a egalat puterea de revelaţie a lui Dumnezeu. Nici una
nu era cît pe ce să-i ia locul.
(Am văzut-o, în vremuri liceene, pe doamna Stanca pe
stradă, fără să știu o vreme că-i actriţă. Era ca și cum o zeiţă a
graţiei se plimba printre muritori. Merita orice imn.)

1

Radu Stanca, Scrisori către Doti, Ediţie îngrijită, prefaţă și note de Ion Vartic,

Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2016.
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Românește, prin comunism

Critică literară
Relele cele mari trebuie păstrate în memorie, fiindcă, din
nebăgare de seamă, ele pot să îmbrace haină nouă, să ne sucească
minţile și să ne facă să le iubim. Sau să le feţișizăm, ceea ce e un fel
de iubire pe de-a-ndoaselea. Cam așa se întâmplă, în cazul nostru,
al esticilor, cu lumea comunismului, pe care nu ne mai săturăm săl întoarcem pe toate feţele, gata oricând, cu voluptate, să mai găsim
o faţetă a răului despre care nu știam și de care, prin ignoranţă, ne
facem vinovaţi. Că există un masochism care ar vrea să exorcizeze
lașităţile de antan e fără îndoială; că parcă încercăm să ne dăm
nume de învingător numai pentru că am trecut prin infern și i-am
supravieţuit e, iarăși, aproape o evidenţă. Astfel se explică faptul că,
la treizeci de ani de la prăbușirea blocului comunist, literatura de
mărturie încă ocupă portofoliile editurilor: e vremea celor care și-au
trăit copilăria și tinereţea în comunism, dar n-au știut – ori au înţeles mai târziu – să-i dea nume de blam, cum aceasta era singura realitate pe care o cunoșteau; ei nu au fost dislocaţi dintr-o lume și n-au
fost plantaţi în cea nouă – acesta a fost teritoriul dramelor celor din
interbelic, iar ei tocmai acestei lumi noi fuseseră nevoiţi să-i înveţe
legile peste putinţă de fluide; pe de altă parte, mai norocoși, poate,
cei născuţi după Al Doilea Război Mondial au crescut, s-au format,
au trăit în lumea „omului nou”, ca „oameni noi”, ca instrumente, catalizatori și păstrători ai triumfului nemăsurat cu care îi dopa mitologia comunistă. Pentru ei, paradisul comunist este, deopotrivă,
paradisul copilăriei, iar ochii „democratului” ori „liberalului” de astăzi văd trecutul nu prin prisma ororii istorice, ci mai degrabă prin
filtrul roz al propriei curiozităţi de atunci, al jocului, al bucuriei de a
trăi lângă adulţii care fac totul să-l ţină departe de mareea răului.
Care sunt deformările inerente ale unei astfel de abordări am văzut,
de pildă, în anii din urmă, în romanul memorialistic Inocenţii al Ioanei Pârvulescu, pentru care o scenă precum cea a impromptuului
unei întâlniri cu un grup de rezistenţă din Făgărași e tratată în final
deschis, cu asumare definitivă de „inocenţă”: copilul, slavă Domnului, nu înţelege răul, iar răul încă nu se discerne pe fundalul de culoare, de viaţă, de explozie senzorială și al tuturor celorlalte clișee
pe care le alăturăm primelor vârste. Iar dacă astfel de pagini memorialistice sunt semnate de un istoric destul de controversat precum Lucian Boia, interesul pe care-l acordăm paginilor lui, mai puţin
tentate de literaturizare, e cu atât mai însemnat. Memoriile lui, apărute anul acesta la Humanitas, nu acoperă decât primii aproximativ
25 de ani de viaţă, mergând, așadar, din 1944, anul nașterii, până în
1967, anul examenului de licenţă. Despre Lucian Boia se poate
spune orice, mai puţin că nu ar avea verb: o anumită retorică a persuadării, chiar și atunci când aruncă la fileu cele mai fantaste teorii
– spun unii –, e departe de a-i lipsi; mai mult decât atât, scrie ...autenticist, cu notaţie de proces-verbal, ușurinţă pe care literaţii mai
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că ar visa s-o aibă. De aceea, Cum am trecut prin comunism. Primul
sfert de veac e o lectură agreabilă și cu haz – lucru rar! (Una peste
alta, e admirabil faptul că Lucian Boia scrie despre sine și despre familia lui de italieni, mai ales că în nenumărate rânduri a fost acuzat
...că n-ar fi român, deci, nici opiniile lui nu ar trebui să fie luate în
seamă... Rădăcinile italiene istoricul nu și le-a negat niciodată și
poate că, pentru detractori, ar fi util să coboare ușurel pe crengile
propriului arbore genealogic: cei mai mulţi picăm testul de românitate la a treia-a patra generaţie în spate.)
Textul este simpatic organizat, în capitole care servesc intrării câte unei scene de obicei hazlii, semnificative ori rămase, cine
știe cum și de ce, în memoria semnatarului. Capitolele sunt mai consistente și mai narative în prima parte a memoriilor, semn că, spre
a doua jumătate, Lucian Boia a mai grăbit ritmul și a trasat liniile cu
economie, dar încă din capitolul de deschidere, Începutul, dăm peste
prima chestiune discutabilă a biografiei lui Lucian Boia: data nașterii. Istoricul mărturisește că s-a născut în cea dintâi zi a lui februarie, dar documentele vorbesc despre 2 februarie! Mai mult decât
atât, bunica era cât pe ce să dea fost casei – nu pentru a nu periclita naţionalismul începutului de veac XXI –, ci pentru că a uitat fierul de călcat peste o faţă de masă. Lucian se naște în Cotroceni,
unde familia Morandini se mutase în 1932. Sângele matern italian
este însă, spre frisonul puriștilor, dublat de cel ardelenesc. Nici când
este memorialist, Lucian Boia nu uită că este istoric (incomod) și
face expozeuri precum acesta în care fixează coordonatele venirii
familiei italiene în Principate: „Dinspre partea mamei, toţi erau italieni. Veniseră, ca alţi compatrioţi de-ai lor, și ca mulţi alţi străini, de
cele mai diverse origini, atrași de multiplele posibilităţi oferite de o
ţară intrată brusc, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, pe calea modernizării. Era mare nevoie în România de oameni calificaţi; cam în
toate domeniile: arhitecţi, ingineri, medici... și până la meseriași de
tot felul. În mare măsură, România modernă a fost făcută de acești
«străini».” Familia vine din Tirolul de Sud, iar casa din Predazzo, construită în secolul al XVII-lea e încă, și astăzi, la locul ei; biserica păstrează, pe unul dintre vitralii, blazonul familiei, iar o stradă poartă
numele unui anume profesor Morandini. Cei care sosiseră în România la jumătatea veacului al XIX-lea erau antreprenori de drumuri și s-au stabilit iniţial la Râmnicu Vâlcea, apoi la
Câmpulung-Muscel. Veniseră cu un întreg grup de lucrători italieni
și, peste un veac, în Câmpulung era încă o „colonie” de italieni. Vorbind despre firescul amestecului de sânge de-a lungul secolelor,
Boia aruncă, la un moment dat, o frază edificatoare în banalitatea
ei, un fel de veniţi-vă în fire, români de toate neamurile: „Alţi italieni
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s-au risipit prin sate, căsătorindu-se cu românce și aducând pe lume
ţărani români cu nume de familie italienești...”.

Cum nicio familie de scapă de tragedii, străbunicul Antonio se sinucide, scăpătat, în 1899, așa că greul unei familii numeroase cade pe umerii femeilor. Giulia, sora mai mare a celui care
avea să-i fie bunic lui Lucian(-Corneliu), ia drumul Bucureștiului, învaţă croitorie, își câștigă repede renume; din banii munciţi de ea se
va cumpăra casa din Cotroceni. Dinspre tată, Lucian Boia are sănătoase origini românești: Aurel Boia, născut în 1913, în satul Galeșul,
comuna Poarta Albă; familia este de loc din Săliște, din Mărginimea
Sibiului, despre care istoricul memorialist spune că este „un ţinut
pur românesc, cu oameni întreprinzători, crescători de ori de felul
lor – mocani, cum își spuneau – și comercianţi.” Cu acești oameni
de ispravă s-a făcut, o amintește Boia, colonizarea Dobrogei, alipită
României la 1878 și în care, iniţial, populaţia românească nu era
foarte numeroasă. Descurcăreţi – Boia se scuză că nu știe prea
multe amănunte –, mărginenii ajung la o situaţie mulţumitoare. Inteligent și cu simţul umorului – trăsături pe care le moștenise de la
mamă, mărturisește istoricul –, Aurel urmează studiile la Liceul
„Mircea cel Bătrân” din Constanţa, apoi se înscrie la Facultatea de Filozofie și Litere din București, absolvită în 1937, cu o specializare în
sociologie. Are, de altfel, norocul de a face parte din echipele de studiu ale lui Dimitrie Gusti pentru elaborarea unor monografii rurale.
Cercetează integrarea ţiganilor din Șanţ (Năsăud) în Vatra românească a satului – o lucrare, spune fiul, adeseori citată, considerată
„deschizătoare de drumuri” – și își susţine doctoratul, în 1943, cu o
teză despre colonizarea românească a Dobrogei. Face însă carieră în
...stenografie, grafologie, citat fiind chiar ca expert în varii procese,
și esperantologie.
Sângele italian, de stigma căruia nu scapă nici astăzi Lucian Boia, i-a fost imputat, în interbelic, și mamei. Istoricul evocă un
episod în care, la Liceul „Carmen Sylva”, mamei i-au fost aruncate
cele mai aspre cuvinte pentru un adolescent, cele care marchează
alteritatea și excluziunea: „Lăsaţi-o în pace, ea nu e româncă, e italiancă”. Boia notează mai departe: „Să nu fii român, ci doar italian,
e într-adevăr un defect foarte grav. Aș putea acum s-o consolez spunându-i că, la un târg de carte, cineva m-a întrebat dacă mă simt
mai mult român sau piemontez (încurcase puţin regiunile Italiei).
Fapt este că maică-mea, la recensăminte sau în alte ocazii, s-a declarat mereu de naţionalitate română (la fel ca și bunicii mei, de altfel).” Deși absolventă de Litere și Drept, mama urmează un curs de
stenografie ţinut de Aurel Boia, care, întâi, remarcă scrisul plin de
calităţi al Fulviei Morandini, apoi o ia de nevastă în 1941.

Înainte de izbucnirea războiului, familia Boia deschide un
Institut de Stenografie și, în general, îi merge bine. În timpul războiului, după bombardarea Bucureștiului, se retrag la Câmpulung. În
ceea ce privește copilul abia apărut pe lume, el este deja sursă de
dispută. Bunicul Oprea este nemulţumit că Lucian urmează să fie
botezat catolic („Boia, mocan și catolic! Cine a mai văzut una ca
asta?”).
Frumoase sunt paginile de evocare a Bucureștiului, oraș
corcit la margini cu satul, din primii ani după război: „În primii mei
ani de existenţă, Bucureștiul se termina la «Leu», acolo unde începe
astăzi cartierul Militari (despre care se spune acum că ar fi destul de
«central»). Pe atunci, era o așezare rurală, mai precis o «comună su-
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burbană», cu case ca de ţară, cu grădini și așa mai departe. Palatul
Cotroceni se construise, ca «palat de vară», la marginea orașului;
acum a ajuns în centru, atât în sens simbolic (ca sediu al președinţiei), cât și strict topografic. Bunicul mă lua uneori de mână, și
urcam împreună dealul Cotrocenilor, pe șoseaua care șerpuiește
între Grădina Botanică și parcul Palatului. Ne opream vizavi de statuia Leului. Nu mergeam mai departe, dincolo de «Leu» începea o
altă lume. Pe mine mă interesa trenul care trecea uneori pe acolo –
sau poate trecea numai o locomotivă, eram mort după locomotive.
Ne aflam la doi pași de gara Palatului Regal, o construcţie mică, modificată apoi în mai multe rânduri, astăzi servind ca post de control
la intrarea în Palat.// Acolo sus întorcea tramvaiul 14 (se vede și
acum bucla pe care o făcea, pentru a schimba direcţia). Era, cum sar zice, un tramvai destul de select, de vreme ce deservea Cotroceniul. Mai trecea, ce-i drept, și tramvaiul 13, la marginea cartierului,
urmând cursul Dâmboviţei, spre Grozăvești și până la stăvilarul Ciurel, alt punct de «frontieră» al capitalei. În ciuda egalitarismului comunist, cele două tramvaie continuau să ilustreze o deosebire de
condiţie socială. 14 era tramvaiul «clasei de mijloc» din Cotroceni,
iar 13, al păturii populare din zona Grozăvești sau Ciurel. În tot cazul,
13 era de regulă mai aglomerat decât 14 și cu lume mai puţin
«bună».”

Mai târziu, copilul „cu un dram de precocitate”, ţine un jurnal, la îndemnul tatălui, jurnal din care au supravieţuit două caiete
cu însemnări între 1 decembrie 1950 și 8 iulie 1953 și care îi este de
folos memorialistului. Cam așa sună prima consemnare diaristă a
viitorului istoric: „Astăzi de dimineaţă am făcut lecţiile. M-am jucat
în curte 3 ore cu Relu și cu Gabi. Voi scrie la stenografie”, cum era de
neconceput altfel pentru un membru al familiei Boia... Cu toate
acestea, în educaţia copilului Lucian, nimic nu avut un caracter coercitiv: „Până la urmă am făcut cam ce-am vrut pe lumea asta.”
Din sfera pitorescului (portretistic) face parte scurtul capitol în care Boia povestește că, însoţit de Veruţa, servitoarea familiei, a mers la cinematograf, desigur fără știinţa mamei. Pentru a se
scuza, atunci când a aflat mama de escapadele Veruţei la cinematografele nu tocmai recomandabile din zona Gării de Nord, servitoarea izbucnește: „Coniţă, l-am luat cu mine ca să-mi explice
filmul.”

Cu realităţile comuniste, Boia se confruntă mai târziu,
odată cu ieșirea din microuniversul familiei și, deci, pășind în lumea
instituţională: școala îi rămâne în memorie cu o serie de figuri – patibulare ori onorabile – de profesori, cu excelenţa la anumite discipline și lipsa de aptitudine la altele (toate rememorate cu o
remarcabilă tehnică detaliului semnificativ, demnă de cauze ...mai
literare), dar și cu fascinant-ridicolele cântece ale timpului: „Ca s-o
numeri nici nu ești în stare,/ Lenin e al ei făuritor/ Și azi armata e nemuritoare/ Ca și întregul sovietic popor./ Căci neînvinsă ești/ Armată
de viteji...” Afilierea la regim se petrece însă, ca în cazul multora dintre intelectualii timpului, în vremea facultăţii. Cariera universitară
depindea, în mare măsură de obedienţa (chiar și prefăcută) faţă de
forurile de partid și de stat, așa că, în ciuda faptului că avea în familie un fost deţinut politic, a cerut să fie primit printre membrii de
partid. Episodul este grotesc: „I-am vorbit lui Lupu despre condamnarea lui Victor. Această «mărturisire» n-a avut nici pe departe efectul scontat. Din raportul întocmit de partid, rezulta că Victor se
comportase perfect în detenţie (de unde or fi scos-o?) și, una peste
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alta, condamnarea lui nu mă atingea în niciun fel. Era, în fond, noua strategie a partidului, aceea de a atrage persoane
competente, inclusiv din mediul universitar, și tineri, în primul rând. Iar cum eu eram șef de promoţie...// Ședinţa organizaţiei de partid la care s-a votat în cele din urmă primirea mea s-a transformat într-un exerciţiu de acuzaţii de o neînchipuită duritate, de parcă s-ar fi urmărit nu primirea, ci excluderea, chiar înainte de a fi primit. Poate că era un episod
obligatoriu într-un parcurs iniţiatic (critica și autocritica), dar, chiar așa să fi fost, cred că am avut parte de un atac care
depășea măsura obișnuită. Temele erau tot cele vechi: izolare de colectiv, insuficientă iniţiativă în munca obștească și
așa mai departe. Nu se uitase nici povestea cu moldovenii care n-ar fi fost români! La sfârșit, firește, toată lumea a
votat pentru... și așa, scuturat bine, am intrat în partid. Gheorghe Ștefan, alias Moș Patrulă, era și el acolo; m-a luat deoparte și mi-a spus blând, cum îi era felul: «Dacă ţi-e greu să faci faţă unor asemenea exigenţe, era poate mai bine să
nu fi intrat în partid.».”.

Firește că paginile de memorii care vorbesc despre copilărie și prima tinereţe sunt, de cele mai multe ori, înmuiate de nostalgii. Imersiunea serioasă în inima mecanismelor transformatoare ale comunismului urmează să fie făcută în volumul (volumele?) viitoare. Pe care le așteptăm cu mare interes, desigur, mai ales că toate cărţile istoricului
se citesc cu mare ușurinţă și cu mare plăcere (intelectuală). Și chiar dacă ușurinţa este, la rândul ei, ajutată și de cantitatea incredibil de mică de text de pe pagină, căci editura a învăţat să-și organizeze eficient materialul livrat spre vânzare: ca ciocolata elveţiană, puţin și scump. Noroc că Semnăturile și Cărţile merită efortul.
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Observaţii adăugate

Critică literară

Prin universul poetic al Ceciliei Costache care debutează în
2018 cu volumul Texte adăugate la Tracus Arte se perindă senzaţii,
culori, vise ce evocă un topos al amintirii, acel spaţiu al unui trecut
sublimat la nivel mental în imagini înceţoșate prelucrate deseori
prin filtrul fantezist al unui copil. Lumea translucidă a poetei, cu o
consistenţă aproape gelatinoasă ce pare să scape mai mereu prin
fantele literelor înșirate pe pagină se articulează cel mai bine în
puţinele, dar foarte tranșantele, fragmente poetice axate în jurul figurilor emblematice ale copilului: tatăl, mama, bunicul. Pe lângă
aceste prezenţe constante, majoritatea textelor trădează, în
schimb, absenţa unei formule omogenizatoare ori a unei structuri
prestabilite care să echilibreze palierele abordate în corpusul unui
volum unitar. Mai precis, ca într-un joc permanent al tonalităţilor, al
umbrelor ori al contururilor neclare ce alătură, aproape cu delicateţea unei picturi pointiliste, fizionomii, gusturi și străfulgerări senzoriale bizare, poeta construiește discret o lume evanescentă
(evocând uneori chiar scenarii ale unei geneze alternative: „dacă
lași femeia să reînceapă lumea (...) / va face în prima zi întunericul
/ va fi bine...”, „voi inventa roata după ce voi face soarele”), dar care
riscă, tocmai prin mefienţa autoarei de a puncta ferm tușe senzoriale mai concrete, să se evapore cu rapiditate, de îndată ce lectura
se oprește. Nu este vorba neapărat de o delicateţe excesivă, ci doar
de o predispoziţie incontrolabilă a autoarei înspre combinaţii de cuvinte a căror forţă sugestivă s-a consumat deja în poezia secolului
trecut, iar exemple de tipul „ou de șarpe / eclozat în nisipul dragostei” bifează din plin avântul romanţios specific unui debunt ezitant.
Din fericire, însă, aceste cazuri sunt suficient de rare, pentru a nu
denatura ansamblul întregului volum, în cadrul căruia poemele narative și fluide alernează cu stampele versificate ce concentrează,
de cele mai multe ori, forţa expresivă a unei viziuni fulgurante întro imagine insolită. Din cazurile îmbucurătoare care bifează această
din urmă strategie formală, putem aminti: „braţele sunt doar niște
umbre / ale unor aripi (...) / știi / senzaţia aceea / că încalţi un picior
amputat”, „suntem niște clopoţei / la intrarea într-un magazin / cu
suveniruri pentru morţi” ori „la poarta bunicilor / bivoliţele negre /
ne vor duce somnul”. Mai puţin fericite sunt, însă, textele care mizează doar pe aparenta bizarerie a alăturării unor cuvinte abstracte,
fără a forţa limitele simplei convenţii a unei arbitrarităţi lexicale
spontane: „pe o scară de la unu la cer”, „se cos cămăși fără nasturi
/ în trupul timpului”, „pentru un zâmbet / se plătesc o mie de bice”,
„grâul verde al negării negaţiei”, „pătratul poetului / dintr-un bănuţ
chinezesc”.

3 / 2018

Într-adevăr, este riscant să susţinem originalitatea frapantă a acestui volum care își extrage seva din strategiile discursivpoetice brevetate de câteva vârfuri ale șaizecismului ori
optzecismului (într-o alăturare de tonalităţi de combină intuiţia nichitastănesciană cu scenografia și nucleele narative ale lui Ion Mureșan), însă, depășind această coordonată ereditară, volumul de faţă
reușește să nu limiteze percepţia cititorului doar la o vânare continuă a indiciilor ce reconstituie demersul poetic al autoarei. Oricât
de paradoxal ar suna, la nivel general, poeta nu bifează cele mai flagrante clișee ale unui debutant, chiar dacă stilul său dă impresia
unui déjà-vu ce trimite, de fapt, nu atât la un arsenal imagistic, cât
la strategia discursivă a unui poet anume, fără să bifeze, totuși, criteriile ingratului epigonism. Astfel, stilul ușor naiv al autoarei este
înșelător, din moment ce deseori poeta ascunde în substraturile
textelor elemente ce deturnează curgerea previzibilă a cuvintelor,
balansând pulsul liric prin pusee (auto)ironice: „această poezie din
această / toamnă / care nu se mai întoarce (...) / toate / nu sunt altceva / decât // o formă subtilă de interes”, „caut pietre egale / flori
egale / ciulini egali / păsări egale / o piatră egală cu o floare / o pasăre egală cu o mare / o piatră egală cu ea însăși / într-o viaţă egală
/ cu această colecţionară de pietre”. Totuși, anumite fragmente mult
prea irigate de sensibilitatea abstractă a neomoderniștilor supralicitează capacitatea nucleelor acide de a deturna patetismul anumitor explozii emfatice. Din această categorie putem aminti câteva
pasaje precum „vine o fată / cu părul albastru / ca metafora”, „acolo
unde cuvintele sunt auzite de surzi”, „toamna face dreptate frunzelor” sau mult prea stănescianul text „piratul / ca și poetul / își acoperă ochiul / ca să nu fie văzut / când s-ar vedea”.
Volumul Texte adăugate nu excelează printr-un suflu nou,
putând fi cu o relativă ușurinţă discreditat drept un debut destul de
fragil atât prin descendenţa sa estetică pe care autoarea nu o depășește în totalitate prin neafirmarea propriei voci, cât și prin lipsa
unui exoschelet coerent care să justifice prezentul eșafodaj poetic.
Cu toate acestea, Cecilia Costache face parte din categoria acelor
poeţi care și-au identificat resursele propriei sensibilităţi, dar care
trebuie să-și perfecţioneze tehnica prin care să scoată la suprafaţă
nu ecourile unor autori care le-au marcat parcursul creativ, ci propriile experienţe, pentru a-și concretiza potenţialul deja existent în
câteva nuclee ale debutului editorial.
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Fantazia. Lumile secundare și Tolkien

Ascunsă între piscurile Alpilor, în apropiere de orașul
Interlaken, se află valea celor 72 de cascade, numită Lauterbrunnen. De fapt, e vorba de un sătuc elveţian, care beneficiază
de unicitatea unui relief spectaculos. Aici a călătorit Tolkien în
1911 și acest loc a inspirat imaginea regatului elfilor conduși de
Elrond din Stăpânul inelelor. Cascada cea mai înaltă din Lauterbrunnen, Staubachfall, l-a inspirat și pe Goethe în crearea Cântecului spiritului peste ape. De fapt, la baza cascadei, textul
poemului, inscripţionat pe o placă metalică, stă mărturie a sursei de inspiraţie. Spaţiul văii, imaginea pereţilor stâncoși și a luminii ceţoase, specifică acestui loc, spaţiul așa cum l-au văzut
și imortalizat Goethe și Tolkien persistă dincolo de trecerea timpului, dincolo de moarte. Și așa cum spaţiul persistă în imaginaţia poetului romantic, ce evadează în „lumile compensatorii”
(Ioana Em. Petrescu), la fel persistă și în fantasy, pentru că, dincolo de toate, fantasy înseamnă spaţialitate și o existenţă desfășurată integral sub semnul “lumilor secundare“ (J.R.R Tolkien).
Relevanţa coordonatei spaţiale pentru universul ficţional supranatural (specific atât basmului, cât și literaturii fantasy) e dezvăluită într-un volum comparatistic intitulat Basmul
cult sau tărâmul copilăriei, scris de Alain Montandon și apărut în
2004. Aici, autorul identifică spaţialitatea ca fiind coordonata
principală a funcţionării universului supranatural al basmului
cult. Montandon e tributar în analiza sa școlii criticii antropologice, structuraliste și poststructuraliste, abordând noţiuni ca recentrare și des-centrare, în descendenţa lui Jaques Derrida. Din
acest motiv, analizele lui Montandon au în vedere texte care se
pretează instrumentelor utilizate, în care filonul de natură teoretică sau simbolică e ascuns în ţesătura narativă. Cu toate
acestea, o idee își reliefează dominanţa: în tărâmul miraculosului, magiei sau supranaturalului, coordonata spaţială predomină, pentru că, prin ea, se definește lumea creată. Prevalenţa
spaţiului e aplicabilă nu doar textelor abordate de Montandon,
ci întregii literaturi speculative, ce, prin extensie, va integra tot
ceea ce înseamnă miraculos, magic și supranatural. Deci, fantasy devine spaţiu.

Metafora cea mai reprezentativă este, în opinia lui
Montandon, personajul Ygramul cea Multă, din Povestea fără
sfârşit a lui Michael Ende, o creatură care, prin veninul ei
ucide, dar dă victimei şi puterea de a se transporta în orice loc
din tărâmul miraculos prin excelenţă, cel al tuturor basmelor
create vreodată, Fantazia. Montandon identifică de fapt miraculosul cu spaţiul în care el există „este spaţiu al libertăţii, al
reveriei ludice şi neangajate”. (Montandon, p.27)
Sensul miraculosului este mirarea şi, pe lângă compo58
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Fantazia
nenta de topos care îi este specifică, mai există şi cea de logos,
întrucât „miraculosul este o povestire” (Montandon, p. 33). Dar,
la fel cum se eliberează din limitările impuse de realitatea spaţială, tot aşa se eliberează şi de limitările impuse de limbaj. Limbajul specific miraculosului este liber, iar acest fenomen se
manifestă de la jocul cu orice convenţie (descrierea pe dos a
lumii reale, pentru a-i evidenţia neajunsurile sau formulele repetitive, magice şi misterioase) până la jocul cu sine însuşi, prin
intermediul non-sensului.
Identificându-se cu spaţiul în care există, miraculosul
este cel mai bine redat de geografia lui specifică, a „uriaşilor şi
piticilor”. Rupt, prin intermediul diegezei, de realitate, miraculosul este caracterizat de intrarea într-un tărâm din care componenta temporală lipseşte cu desăvârşire. Nu există aici
trecere sau îmbătrânire, ci doar metamorfoză instantanee. De
asemenea, este caracteristică juxtapunerea în cadrul acestui
tărâm a altor spaţii, fericite sau terifiante. „Topologia discontinuităţii” (Montandon, p. 35) și lipsa trecerii evidenţiază relaţii
de punere în perspectivă şi opune lumi uriaşe sau minuscule,
care, uneori, se află una în interiorul celeilalte. Şi, mergând pe
urmele lui Gaston Bachelard și a Poeticii spaţiului, Montandon
identifică în miniatură semnul condensării mărimii, iar în mărime teroarea de schimbare a eului intim.
Montandon preia ideea lui Durand de a exclude categoria temporalităţii din noţiunea de imaginar şi acordă importanţă sporită spaţialităţii miraculosului. De asemenea, preia
distincţiile fundamentale pe care Bachelard le face între mare şi
mic, dar le schimbă sensul general. Acest lucru este cel mai bine
dovedit de analiza pe care o face fenomenelor de creştere şi
micşorare din Alice în Ţara Minunilor. El interpretează creşterea
angoasantă drept o pronunţată teamă schizofrenică de modificările propriului corp. Pentru Montandon, tărâmul miraculosului re-centrează lumea, după ce în prealabil a des-centrat-o prin
ruperea totală de realitate. În capitolul intitulat „Povestea fără
sfârşit sau oglinda lecturii”, autorul demonstrează cum elementele de spaţialitate prezente în discursul romanului prefigurează temele sale majore. El identifică astfel spaţiul
anticariatului ca simbolizând însăşi esenţa tematică a volumului. Trimiterile la multiple coduri de natură structurală fac un
rezumat al posibilelor interpretări, apelând la un singur element
de limbaj de factură spaţială.
Volumul lui Alain Montandon se depărtează oarecum
de esenţa genului fantasy, prin diversitatea conceptuală și prin
hermeneutica punctată de concepte teoretice și filozofice. Mult
mai aproape de universurile fantasy este analiza făcută chiar
de unul dintre creatorii genului (în varianta sa modernă), J.R.R
Tolkien, în eseul „Despre basme”, considerat un manifest al ge3/ 2018
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nului. Eseul a apărut prima oară în 1947, într-un volum omagial
dedicat lui Charles Williams. Acesta participase la întâlnirile Inklings, grupul de scriitori din care făceau parte Tolkien și C.S
Lewis și are ulterior au fost creditaţi cu stabilirea bazelor fantasy-ului modern. Iniţial, eseul lui Tolkien nu a provocat reacţii
în rândul scriitorilor și al cititorilor. Abia ediţia secundă, publicată în 1964, a ajuns să fie cunoscută.

Despre basme este un text relevant pentru genul fantasy, fiindcă prezintă viziunea lui Tolkien asupra filozofiei genului fantasy și de asemenea îl apropie de mitopoeia (universuri
ficţionale generatoare de mituri). De asemenea, eseul reprezintă o primă analiză a ficţiunii speculative (gen literar dezvoltat
exponenţial în ultimele decenii, ce include ficţiunea narativă în
care apar elemente supranaturale sau futuristice). În eseu, Tolkien clarifică propria viziune asupra așa-numitului basm, pe
care îl consideră un gen literar de sine stătător, nu unul dedicat
copiilor. De asemenea, în concepţia lui Tolkien, acest gen literar dezvăluie o profundă interdependeţă între limbaj și conștiinţă. De fapt, Tolkien trasează pentru prima dată diferenţierea
între proza lui H.G Wells sau Mary Shelley și ficţiunea speculativă propriu-zisă, definind conceptul de „lume secundară”.
Aceasta reprezintă acea realitate alternativă, complet separată
de realitatea reală, construită în detaliu și fără nicio ancoră realistă. Într-o proză speculativă (fie ea fantasy, Sci-fi, horror, utopică, distopică sau o combinaţie a acestor sub-genuri), lumea
secundară există prin sine însăși și trebuie să fie atât de detaliată și de clar gândită și conturată încât să nu necesite prezenţa
niciunui element realist. Iar coordonata principală prin care se
construiește o lume atât de autonomă nu e timpul, ci spaţiul.
Lumea prozei speculative e integral credibilă. În viziunea lui Tolkien, prin imaginaţia autorului, se poate crea o lume completă,
raţională, guvernată de reguli diferite de cele reale. În imaginaţia dezlănţuită a acestor lumi, Tolkien vede „puterea cuvintelor
și miraculosul obiectelor ca piatra, lemnul sau fierul”. Astfel,
lumea cititorului va fi pusă în perspectivă, uneori acesta ajungând să-și reevalueze propriile adevăruri. Nu în ultimul rând, ficţiunea speculativă oferă o plăcere de natură escapistă
cititorului, care poate evada oricând din realitate prin intermediul ei (apopierea de estetica romantică e mai mult decât evidentă în aceste consideraţii). De asemenea, în viziunea lui
Tolkien, „basmul” tipic va fi marcat de un final fericit și de bucurie, întrucât direcţia generală a scrierilor sale este, din punct
de vedere moral, una creștină.

J.R.R Tolkien, autor al romanelor Hobbitul, Stăpânul inelelor și al mitologiei cuprinsă în Simarilion, a fost o figură atipică
pentru un autor de romane fantasy. Cu o educaţie filologică solidă, la Oxford, cu un doctorat în filologie clasică și interesat de
limbi cu structuri atipice, cu greu se poate găsi o legătură între
imaginea savantului serios, mânat de curiozitate știinţifică și
prozatorul cu o imaginaţie atât de debordantă, încât a creat
lumi, mitologii și structuri lingvistice de sine stătătoare. Totuși,
germenii acestei creativităţi existau încă de la bun început, în
limbile inventate în timpul studenţiei și în fascinaţia pentru
basme sau munţi. Toate au fost umbrite de experienţa Primului
Război Mondial. Ulterior, devenit profesor de filologie clasică,
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Tolkien și-a continuat activitatea de scriitor. În 1928, în timp ce
corecta lucrări, Tolkien a scris pe o bucată de hârtie, fără a se
gândi prea mult la semnificaţie „Într-o vizuină în pământ trăia
un hobbit.” De aici s-a dezvoltat romanul Hobbitul, o poveste
pentru copii și prima lucrare de ficţiune a scriitorului. În 1936, o
versiune a romanului a ajuns la un reprezentant al editurii Allen
and Unwin, care l-a publicat un an mai târziu. Romanul a avut
un succes răsunător, publicul cerând o continuare. Motivat de
succesul financiar al romanului Hobbitul, editorul lui Tolkien l-a
încurajat să înceapă munca la un alt roman, ce mai târziu avea
să devină Stăpânul inelelor. Tolkien a petrecut 12 ani scriind
acest roman. Iniţial, scopul său a fost să scrie o poveste foarte
lungă, dar pe măsură ce romanul prindea formă, a legat povestea hobbiţilor cu vasta istorie și mitologie a Pământului de Mijloc, pe care le dezvoltase în poveștile din Simarilion. Stăpânul
inelelor, finalizat în 1949, fusese conceput ca un singur roman,
dar publicat, din raţiuni editoriale, în trei volume: Frăţia inelului
(1954), Cele două turnuri (1954), Întoarcerea regelui (1955).

Stăpânul inelelor a avut un asemenea succes în anii ‘60
și faima lui Tolkien a ajuns atât de mare, încât a fost necesar să
se mute într-un orășel la ocean, numit Bournemouth. Deși romanul i-a adus celebritatea atât în Anglia, cât și în SUA, Tolkien
nu a fost niciodată o figură publică; și-a continuat munca la Simarilion și alte povești, ducând o viaţă foarte liniștită. A preferat o existenţă specific burgheză, stabilindu-și reședinţa în
apropierea lui C.S. Lewis. Tolkien a continuat să scrie până la
moartea sa, în 2 septembrie, 1973. În 1977, fiul său, Cristopher,
a editat și a publicat Simarilion, mitologia Pământului de Mijloc.

Romanul Stăpânul inelelor, publicat în trei volume,
spune o poveste ce se petrece într-un spaţiu numit Pământul
de Mijloc. Aici, Sauron, o entitate malefică cu existenţă aparent
perpetuă se află în căutarea Inelului Unic, un dispozitiv magic în
care și-a ascuns toată puterea cu mii de ani în urmă. Deţinătorul acestuia, indiferent cine ar fi fost, avea garanţia puterii absolute. Inelul se află în posesia unui hobbit pe nume Bilbo, care,
având conștiinţa încărcată de fapte din trecut, îl lasă moștenire
nepotului său, Frodo, și pleacă în pribegie. Cu timpul, Frodo află
ce este obiectul cu puteri magice pe care îl deţine și părăsește
Comitatul, ţinutul natal, la sfatul vrăjitorului Gandalf. Sauron
află unde se află inelul și își timite slujitorii după el. Pe drum,
Frodo e ajutat de prietenii săi hobbiţi și de Aragon, un pribeag
misterios. Însă când ajunge în ţinutul elfilor, Rivendell, va fi
rugat să ducă inelul în ţinutul lui Sauron și acolo să îl distrugă.
Următoarele volume urmăresc drumul lui Frodo, cu trădările și
pericolele pe care le traversează. În paralel, ajutoarele lui Frodo
vor fi implicate în conflicte de sine stătătoare. La final, în ciuda
dificultăţilor, Frodo reușește să distrugă inelul și să salveze Pământul de Mijloc, iar Aragon își acceptă identitatea de moștenitor al regelui Pământului de Mijloc. Totuși, Frodo va fi profund
marcat de aventurile trăite și nu își va continua existenţa în
acest tărâm, alegând să îl părăsească alături de elfi.
Dincolo de construcţia epică vastă, în care principiile
fantasy sunt aplicate după modelul conturat în eseul Despre
basme, dincolo de complexitatea limbilor create de filologul Tol59
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kien, romanul e plin de simboluri. E o poveste asemenea celor
antice, în care prevalează categoriile eroicului, sublimului, binelui. Până și stilul scriiturii are rezonanţele arhaice ale literaturii engleze medievale. În denumirile create, filologul
punctează sonorităţi, similitudini fonetice se joacă printre sunete. Astfel, râul ce traversează Rivendell se numește Loudwater sau Bruinnen. Lauterbrunnen înseamnă, în traducere
mot-a-mot, “fântânile gălăgioase’, ceva foarte similar cu traducerea lui Loudwater (apa gălăgioasă), iar denumirea Bruinnen
trimite la germanul „Brunnen” (fântâni).

Prezenţa filonului creștin și a dimensiunii morale a romanului e evidentă în temele, motivele și simbolurile acestuia.
O primă temă importantă e reprezentată de puterea care corupe. Mare parte din puterea lui Sauron este în strânsă în inel și
oricine deţine inelul are acces la o parte din acea putere. Niciodată nu se clarifică întreaga natură a puterii inelului, dar cititorul e lăsat să creadă că ea este nelimitată și că poate să corupă
pe absolut oricine. Indiferent de intenţiile iniţiale ale celui care
îl poartă, Inelul ajunge întotdeauna să îl transforme în ceva malefic. Printre cei influenţaţi sunt Călăreţii Negri, Gollum și Boromir. Pentru majoritatea, puterea oferită de inel depășește
raţiunea. Inelul reprezintă cea mai mare tentaţie din Pământul
de Mijloc și din această cauză este și cea mai puternică ameninţare. O a doua temă majoră e reprezentată de declinul inevitabil. Pământul de Mijloc este prezentat ca o lume aflată în
pragul unei transformări. După ce se încheie evenimentele din
roman și evul elfilor, începe evul oamenilor. Mare parte a poveștii face apologia epocii elfilor. Atât ei, cât și tărâmurile lor au o
frumuseţe și o graţie inegalabile. Cu toate că elfii sunt nemuritori, distrugerea inelului slăbește puterea celor trei inele ale elfilor, obligându-i să părăsească Pământul de Mijloc. De-a lungul
romanului, Tolkien creează senzaţia că aventurile inelului reprezintă ultima izbucnire magică și că în lumea ce va urma, astfel de evenimente sunt imposibile. Chiar și capitolele despre
hobbiţi și despre Comitat creează sentimentul că suntem martorii a ceva bun și pur care nu mai este prezent în lumea noastră. Hobbiţii se îndepărtează de oameni după evenimentele din
Stăpânul inelelor și îi evită.

Tema puterii mitului își face simţită prezenţa în întregul roman. Sentimentul grandorii pierdute și al transcendenţei
ce domină romanul sunt în strânsă legătură cu modalitatea în
care acesta este scris. Maniera aleasă de Tolkien este cea mitică
și una dintre convenţiile mitului este că descrie un trecut mai
glorios decât prezentul. Același sentiment al pierderii este prezent și în miturile grecești, de exemplu prin faptul că, în lumea
acestora, oameni și zei se întâlnesc adeseori. Lumea lui Tolkien
se află undeva între mitologie și ficţiune, între un trecut ce mai
e prezent doar în cântece și prezentul contemporan cititorului.
Acest sentiment al vechimii este adus la viaţă în cântece, poeme
și inscripţii gravate. Poveștile, miturile și legendele definesc personajele ce le relatează, indiferent dacă sunt elfi, oameni sau
gnomi. În cazul lui Aragon, această mitologie nu explică doar de
unde vine el, ci și înspre ce se îndreaptă. Personajele duc trecutul cu ele și sunt adeseori puse în situaţia de a-l prezenta într-o
aură idealizată. Elementul de originalitate al lui Tolkien este că
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aceste mituri create de el păstrează toată rezonanţa metaforică
și simplitatea simbolică, dar, în același timp, în lumea sa sunt
reale. Acest sentiment al realităţii din interiorul romanului este
transferat apoi și celor mai obișnuite întâmplări din Pământul
de Mijloc, determinând cititorul să perceapă întreaga construcţie ca fiind una reală.

Un motiv literar des întâlnit în lumea lui Tolkien sunt
cântecele. Textul este înţesat de cântece ale personajelor, iar
acestea sunt redate integral, fiind inclus fiecare vers și fiecare
refren. Există mai multe scopuri în folosirea cântecelor. Ele stabilesc o legătură între acţiunea din roman și un trecut îndepărtat de natură mitică sau folclorică. De asemenea, prin referinţe
explicite, cititorul percepe evenimentele relatate în roman drept
sursă pentru alte cântece și mituri. Accentul pus pe cuvântul
spus evidenţiază în același timp aspectul inovativ de nivel lingvistic al romanului, mai exact toate numele, fiinţele și stările pe
care Tolkien le creează în interiorul acestei lumi. Un aspect ieșit
din comun este faptul că numele folosite de Tolkien, cu toate că
nu fac apel la cuvinte familiare, reușesc să transpună natura a
ceea ce descriu, de exemplu delicateţea lui Galadriel sau răutatea unui Balrog.

Un alt motiv important este cel al drumului. La începutul romanului, Frodo își amintește de cuvintele lui Bilbo care
îi povestea despre frumuseţea și magia drumului, ce te duce în
locuri necunoscute. Ideea drumului perceput ca un râu ce duce
călătorii în locuri necunoscute sugerează modalitatea narativă
prin care Tolkien asigură dinamica acţiunii: păstrându-și personajele în mișcare. Motivul drumului este caracteristic unor texte
epice din care Stăpânul inelelor se inspiră, ca de exemplu Odiseea sau Beowulf, și rămâne o trăsătură principală a tuturor textelor ce sunt marcate de căutare. Drumul scoate hobbiţii din
Comitat și îi duce în necunoscut, unde vor fi ca toţi eroii epici,
testaţi. Drumul îi expunea unor pericole inimaginabile, dar, în
același timp, unor frumuseţi uimitoare. Pe drum îi întâlnesc pe
Călăreţii Negri, dar tot drumul îi duce în Rivendell. Drumul este
atât un mijloc fizic de călătorie, cât și un mijloc narativ de a
avansa cu acţiunea și subliniază faptul că nimic nu rămâne pe
loc în universul lui Tolkien, totul fiind în continuă mișcare. În
mod semnificativ, primii elfi pe care hobbiţii îi întâlnesc sunt pe
drum și se îndreaptă înspre mare pentru a părăsi Pământul de
mijloc. Drumul devine astfel un dublu al timpului, fiindcă ambele obligă orice fiinţă vie să se schimbe și să devină altceva.

De asemenea, este prezent și motivul profeţiei. Ca și
cântecele în care este de obicei conţinută, profeţia are rolul de
a stabili o legătură între prezent și trecut și mai departe o legătură cu viitorul. Ca și drumul, profeţiile au rolul de a ajuta acţiunea să evolueze, stabilind ţeluri. Aceste ţeluri sunt cruciale
pentru construirea sentimentului de suspans și anticipaţie pe
care Tolkien este capabil să îl menţină vreme de mai mult de
1000 de pagini în toată trilogia. Utilizând motivul profeţiei, Tolkien se inspiră din tradiţia miturilor, ale căror personaje îndeplinesc profeţii făcute cu mult timp înaintea nașterii lor. De
asemenea, motivul profeţiei evidenţiază importanţa destinului
în lumea creată de Tolkien. Tot ce se petrece în acest univers se
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petrece cu un motiv, chiar dacă acesta nu este clar de la bun început. Gandalf, de exemplu, invocă destinul atunci când explică
de ce Bilbo este cel care găsește inelul. De asemenea, tot destinul este o motivaţie pentru care Gandalf îl cruţă pe Gollum, întrucât vrăjitorul bănuiește că acesta ar putea să mai îndeplinească un rol în istoria Inelului. Prezenţa unei asemenea logici este
singurul semn pe care autorul îl dă referitor la o putere superioară ce controlează evenimentele din Pământul de Mijloc.

Simbolurile romanului au rolul de a pune epicul propriu-zis în perspectivă. Inelele Puterii reprezintă atât o putere lipsită
de orice limită, dar și pericolele și responsabilităţile celor care le poartă. Unul conferă o putere inimaginabilă, dar, în același timp,
pune o imensă presiune asupra celui care-l poartă și până la urmă îl corupe. Singurele care sunt diferite sunt cele trei inele elfice,
a căror putere este sinonimă cu a învăţa și a construi. De exemplu, inelul lui Galadriel conferă puterea de a vedea în necunoscut,
pe care ea o folosește în scopuri pozitive. Abilitatea ei de a-și folosi inelul în scopuri pozitive vine din autocontrol, același autocontrol pe care îl demonstrează atunci când refuză să ia Unul de la Frodo.
Sabia lui Elendil, distrusă în timpul primei lupte împotriva lui Sauron este păstrată de către elfi ca o moștenire a regatului oamenilor. Aragon este cel care primește sabia și duce fragmentele ei cu el tot timpul. Când Aragon reconstruiește sabia în Rivendell și o redenumește Anduil, ea devine un simbol al măreţiei lui Aragon și un semn ca acesta este pregătit să-și ceară dreptul
din naștere ca rege al Gondorului. De fapt, sabia oferă o imagine în oglindă a lui Aragon, întrucât la început ambii sunt doar fragmente a ceea ce ar putea reprezenta, pentru ca apoi să devină simboluri ale puterii și măreţiei.

Oglinda lui Galadriel este un simbol al ambiguităţii cunoașterii și al dificultăţii înţelegerii destinului. Privind în oglindă, cel
care se uită poate vedea evenimente și locuri care au fost, care sunt sau care ar putea fi și niciodată nu știe ce a văzut cu exactitate. E imposibil să scapi de acele imagini pe care le vezi și e imposibil să influenţezi imaginile. Singurul aspect important al cunoașterii pe care îl dezvăluie oglinda este ceea ce privitorul alege să facă cu ea: dacă o va folosi în mod responsabil sau într-un scop
malefic. Nici măcar Galadriel nu are control asupra evenimentelor prezentate în oglindă. La fel, forţa destinului, așa cum apare
ea în roman este atât de mare încât nicio fiinţă de pe Pământul de mijloc nu are puterea să o oprească.
Lumea creată de Tolkien e un univers vast și fascinant. La notorietatea ei a contribuit și ecranizarea romanului din anii
2000, care a reușit să atragă deopotrivă cititori și cinefili din întreaga lume. Nenumărate studii și cursuri universitare au fost dedicate descifrării coordonatelor universului Pământului de Mijloc. Probabil că notorietatea romanului din anii ‘60 și asocierea cu
mișcarea flower-power (aspect care pe Tolkien nu l-a încântat niciodată) au dus și la explozia literaturii speculative din anii ‘70. Evident că, din punctul de vedere al scriiturii și stilului, romanul nu mai corespunde standardelor contemporane pentru fantasy. Totuși, prin scrisul său, Tolkien a trasat linia de demarcaţie a ceea ce înseamnă fantasy și, în general, literatura speculativă: prezenţa
lumilor secundare, care, la rândul lor, sunt definite de coordonata spaţială.
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Dumitru Chioaru
Édgar Allan Poe

Edgar Allan Poe marchează, în istoria poeziei, începutul
procesului de demitizare a actului de creaţie. Eseurile sale, Principiul poetic şi Filosofia compoziţiei, propun un program estetic antiromantic. Ţinta atacurilor sale polemice, în special cu gruparea
scriitorilor transcendentalişti americani condusă de Emerson, este
inspiraţia care, pentru poeţii romantici, provine din afara conştiinţei
lor creatoare. În Principiul poetic, Poe afirmă dimpotrivă că „poezia
se naşte din Simţul Frumosului care sălăşluieşte profund în sufletul omului”(1. Aşadar, sursa poeziei se află înlăuntrul conştiinţei
creatoare, în fondul iraţional de emoţii şi sentimente, de impresii şi
amintiri, pe care gîndirea raţională le transpune printr-un îndelungat travaliu estetic în formă. Simplificată astfel, teoria lui Poe aparţine unui spirit patonician care gîndeşte însă în categorii
aristotelice. Dar autorul Filosofiei compoziţiei abordează lucrurile
într-o nouă perspectivă, contribuind decisiv la formarea concepţiei
moderne despre poezie.
Poe asociază poezia muzicii, numind-o „Creaţia Ritmică a
Frumuseţii”. El înlocuieşte principiul clasic ut pictura poesis din Arta
poetică a lui Horaţiu, cu principiul ut musica poesis, considerînd că
poezia nu este produsul imitaţiei lumii, ci al imaginaţiei creatoare
care-şi construieşte propria lume, mizînd mai mult pe rolul sonor
(semnificant) decît pe cel vizual (semnificat) al cuvîntului. Romantic
în fond el însuşi, Poe se întoarce, de fapt, la modelul originar a poeziei lirice, cea orfică, în care logos-ul (cuvîntul) se revelează în unitate
sincretică cu melos-ul (cîntul), declarînd în Principiul poetic că „poate
prin Muzică sufletul se apropie cel mai mult de marele ţel pe care se
luptă să-l atingă atunci cînd este animat de Sentimentul Poetic –
crearea Frumuseţii absolute”(2.
Intuiţiile sale teoretice nu exclud – aşa cum susţine M.H.
Abrams în cartea sa despre romantism Oglinda şi lampa(3 – cunoaşterea Tratatului despre sublim al anticului Longinus, atunci cînd respinge poemul lung ca o „contradicţie în termeni”, în favoarea celui
scurt, în întregime poetic, argumentînd că „valoarea unui poem stă
în intensitatea emoţiei înălţătoare”(4. Poezia ia naştere, aşadar, din
intensitatea trăirii/ stării sufleteşti, care este întotdeauna de scurtă
durată, necesitînd un text pe măsură, idee înrudită conceptului de
sublim care – scrie Longinus – „năvăleşte mai ales în sufletele celor
cu simţiri înalte”(5.
Dar sublimul longinian corespunde mai degrabă ideii platonice de inspiraţie iraţională, pe care Poe o respinge pentru travaliul lucid asupra inefabilului/ „nedefinitei” substanţe emoţionale,
pentru ca „unitatea de impresie” să devină expresie poetică originală. Logica poeziei lui Poe – afirmă Matei Căinescu în Conceptul modern de poezie – „tinde să devină o logică a sugestiei”(6, separîndu-se
de logica prozei tocmai prin structura muzicală. Poe se apropie astfel de concepţia despre poezie a iluministului Lessing care, în tratatul Laokoon(7, susţine că poetul, spre deosebire de pictor, trebuie să
transpună în succesiunea cuvintelor simultaneitatea impresiilor, în
mod asemănător muzicianului care le preface în sunete.
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Avatarele lui Orfeu

Arta poetului presupune, prin urmare, mai multă ştiinţă a
producerii efectului estetic decît inspiraţie. Poe a ajuns la demitizarea actului creator în acord cu paradigma de cunoaştere a lumii moderne, Ştiinţa, căreia îi adresează ca unei doamne „a timpului
bătrîn” un sonet. Pentru autorul Corbului, poemul a fost elaborat pe
baza unui modus operandi ştiinţific, în aşa fel – declară în Filosofia
compoziţiei – că „nici un moment din compunerea lui nu poate fi pus
pe seama unui accident sau a unei intuiţii, că lucrarea a înaintat,
pas cu pas, cu precizia şi cu consecvenţa rigidă a unei probleme de
matematică”(8
Edgar Poe este însă poet orfic prin viziunea sa asupra relaţia dintre iubire şi moarte, care îşi trage originea – într-o interpretare psihanalitică de Marie Bonaparte(9 – din imaginea mamei

muribunde, reînnoită ca o fatalitate de aproape toate femeile iubite. În drama pierderii prin moarte a femeilor iubite se află cheia
majorităţii poeziilor, dar şi a melancoliei incurabile care l-a dus pe
Poe la concluzia că „melancolia este cel mai legitim dintre toate tonurile poetice”(10. Pentru ca apoi să se întrebe: „Dintre toate subiectele triste, care este, în concepţia universală, considerat a fi cel
mai melancolic?”, primind răspunsul: „Moartea”. Poe se regăseşte
astfel în povestea mitică, susţinînd că „moartea unei femei frumoase e, fără îndoială, cel mai poetic subiect din lume şi e de asemeni sigur că îndrăgostitul care îşi plînge iubita este cel mai indicat
pentru a vorbi despre acest subiect”(11. Moartea fiecărei femei iubite a însemnat o nouă coborîre în infernul melancoliei şi al viciului,
reiterînd mitul orfic ca un refren dintr-un poem. Edgar Poe este un
Orfeu pentru care moartea a devenit obsesie, prin prisma căreia
vede lumea şi îşi scrie poemele în care – remarcă Vincent Buranelli
– „a căutat esenţa feminităţii, femeia idealizată, abstractă, platonică, a cărei imagine îl obseda”(12. Susţin însă că nu este o obsesie
morbidă, ci – aşa cum afirmă Camille Mauclair în cartea sa despre
geniul lui Poe – aparţine „unui mistic al morţii şi nu unui povestitor
macabru”, deoarece poetul „a privit moartea ca un triumf, nu cu
spaimă, pentru că aceasta era în ochii lui poarta deschisă spre
lumea de dincolo, acest necunoscut, acest Mare Secret pe care le-a
sondat toată viaţa lui”(13.

Aceste poeme în care Eros se contopeşte cu Thanatos sunt
dedicate cîte unei femei, invocată încă din titlu cu numele ei real
(Annie, Helen) sau cu altul livresc (Lenore), ori inventat de autor (Annabel Lee), uneori sub forma unui cuvînt de o stranie rezonanţă sonoră (Eulalie, Ulalume). Imaginea fiecărei femei iubite este însă
idealizată, ca Beatrice a lui Dante sau Laura lui Petrarca, în viziuni
alegorice romantice. Soţia sa, Virginia Clemm, moartă ca şi mama lui
foarte tînără de tuberculoză, este invocată în cea mai populară dintre poeziile pe această temă, Annabel Lee, în care Poe transpune idila
lor orfică pe tărîmul mirific al unei mări, fericire întreruptă tragic de
invidia îngerilor şi demonilor. Trauma despărţirii prin moarte a acestui cuplu androgin a intensificat însă sentimentul iubirii la proporţii
halucinante, încît poetul o identifică mistic pe Annabel Lee în elementele naturii şi cosmosului:

3/ 2018

Euphorion

„Şi, prin noapte, urcînd, luna-mi pare un gînd
Al fecioarei Annabel Lee;
Şi în ochii stelari eu văd ochii cei mari
Ai frumoasei Annabel Lee;
Şi în fluxu-nnoptat lîngă ea stau culcat,
Lîngă draga, iubita, logodnica mea,
În mormîntul din ţărmuri pustii,
Lîngă ţărmuri cu valuri pustii.”

În titlul elegiei Lenore, inspirat de balada romanticului german
Bürger, cercetătorii şi istoricii literari au identificat diferite femei iubite de Poe, amănunte de mai puţină importanţă în poezie, deoarece numele are semnificaţie abstractă, generală, fiind invocat şi în
poemul Corbul. Lenore este o tînguire orfică la moartea Euridicei sale
care, fiind foarte tînără, a murit la fel ca în mit de două ori:
„Potirul de-aur, vai, s-a frînt! E stinsă orice suflare!
Clopote-n vînt! – Un suflet sfînt din Styx pluteşte-n zare!
Tu, Guy de Vere, taci ore-n şir? – Nu-ţi plîngi ucisul dor?
În cimitir, sub crengi subţiri, sta moarta ta, Lenore!
Porniţi! Cîntaţi prohodul trist – şi psalmii vechi din carte –
Jeliţi reginei moarte-un imn, şi tinereţii moarte –
Fiind prea tînără-a trecut de două ori în moarte”.
Percepţia halucinantă a lumii prin prisma obsesiei am întîlnit-o
şi la alţi romantici, Novalis şi Nerval, transfigurată de regulă în imagini onirice de o stranie vizualitate, dar Poe adaugă vizualului elemente auditive care creează o atmosferă uneori lugubră.
Capodoperele acestui stil inimitabil sunt Ulalume şi Corbul. Ulalume
– declarat de Mallarmé „cel mai original şi straniu-sugestiv dintre
toate poemele lui Poe”(14 – reprezintă episodul poesc a tînguirilor şi
rătăcirilor neconsolatului cîntăreţ mitic în urma pierderii definitive
a fiinţei iubite. Ulalume este un cuvînt de o sonoritate stranie, a
cărui origine a fost identificată de cercetători în latinescul ululare,
care înseamnă tînguire(15. Acesta a fost inventat de poet pentru a
sugera lumea percepută prin prisma înceţoşată a melancoliei şi doliului. Poemul descrie o călătorie compusă din halucinante imagini
vizuale, a căror straneitate este amplificată de sonoritatea denumirii spaţiilor terestre şi cosmice străbătute de poetul purtat de Psyche, sufletul său neliniştit:
„Era în norosul octombre
Într-un an la hotar de-amintiri,
Lîngă-un lac ca-ntunericul, Auber,
În cîmpiile negurei, Weir,
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Lîngă putreda mlaştină Auber,
În pădurea cu iazme, din Weir”.

La capătul acestei călătorii iniţiatice, el descoperă un mormînt,
mărturie şi certitudine a morţii fiinţei iubite. Mormîntul ei provoacă
însă împăcarea zbuciumului sufletesc şi iluminarea spirituală a poetului, ca o întîlnire cu propriul destin:
„Spulberîndu-i neliniştea toată,
Tristeţea-i pieri, ca un fum –
Îndoiala-i pieri, ca un fum –
Cînd, spre capătu-aleii, deodată,
Un mormînt singuratic văzum,
Cu-o inscripţie neagră, de fum,
Şi i-am spus: E vreo vorbă săpată
Pe mormîntul din capăt de drum?
Mi-a răspuns: Ullalume, Ullalume,
Este dragostea ta, Ullalume.”
În Corbul, în schimb, atmosfera lugubră este creată de intrarea în
odaie „la miez de noapte” a unui corb, care se substituie duhului
aştepat al iubitei. Compoziţia simfonică a poemului este segmentată în strofe de şase versuri care, asemenea unor arii muzicale,
reiau tonul iniţial amplificîndu-l cu noi detalii ce sugerează fixarea
obsesiei morţii în conştiinţa poetului. Oaspetele macabru al nopţii
devine simbolul acestei obsesii incurabile. Tensiunea atmosferei,
„cu nedefinitul ei – observă Dan Petraşincu – de teroare lugubră”(16,
este amplificată de dialogul poetului cu corbul care repetă, ca
răspuns la întrebări, acelaşi cuvînt: „Nevermore”, care a fost „primul cuvînt care mi-a venit în minte”(17, declară el în Filosofia compoziţiei, pentru efectul său sonor de refren. Acesta face parte dintre
acele cuvinte alese de Poe – ca să-l citez pe Al Philippide – nu numai
după înţelesul lor, ci după sonoritatea lor, după valoarea lor muzicală”(18, în concordanţă cu tonul melancolic al întregului poem. Numindu-l sarcastic „profet cu neagră pană, vraci, oracol sau satană”,
poetul îl blestemă şi-l imploră, totodată, pe oaspetele aşezat „pe
bustul albei Pallas”, zeiţa înţelepciunii, să se întoarcă în bezna nopţii, dar corbul s-a instalat definitiv în viaţa lui, fixîndu-l cu ochii săi
de demon în fiecare clipă:
„Şi, de-atunci, pe totdeauna, Corbul stă, şi stă întruna
Sus, pe albul bust, deasupra uşii mele, pînditor,
Ochii veşnic stau de pază, ochi de demon ce visează,
Lampa îşi prelinge – o rază de pe pana-i pe covor;
Ştiu, eu n-am să scap din umbra-i nemişcată pe covor.
Niciodată – Nevermore.”
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Ultimul poem scris de Poe, Clopotele, are o structură muzicală de
recviem cîntat cu durere sfîşietoare pînă la ruperea corzilor lirei,
prin aglomerarea în crescendo de imagini auditive, repetiţii de cuvinte şi onomatopei, a căror magie sonoră sugerează atmosfera lugubră a unei înmormîntări, dominată de dezlănţuirea stihială/
apocaliptică a sunetelor de clopot:
„Bate-un ritm, ritm, ritm
Bate-un tainic, runic ritm.
Clopote se zbat, oftînd,
Clopot, bang, bang, bang,
Clopotele gem, pe rînd,
Creşte-un ritm, ritm, ritm,
Clopot, dang, dang, dang,
Creşte-un tainic, runic ritm,
Clopote rostogolind –
Clopot, bang, bang, bang –
Urlă clopotele-n ştreang,
Clopot, bang, bang, bang,
Bang, bang, bang –
Numai geamăt şi bocire, bang, bang, bang.”
Edgar Poe a fost înaintemergătorul lui Charles Baudelaire, care ia tradus povestirile în franceză şi i-a apreciat în aceste memorabile
cuvinte poezia: „E ceva adînc şi sclipitor ca visul, misterios şi perfect
ca un cristal”(19. El a fost primul şi, totodată, ultimul mare poet ame-

rican inovator al poeziei orfice, căreia i-a dat, teoretic şi creator, o
nouă strălucire şi o direcţie ce trece prin simbolism, culminînd în
poezia pură.
Note:

Folosesc pentru versurile citate traducerile lui Mihu Dragomir din culegerea Edgar Allan Poe, Poezii şi poeme, Ed. Tineretului, 1964, incluse
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Secretele maestrului de proză

Pentru a înţelege importanţa spirituală (şi / sau psihologică) a
culorii în viaţa oamenilor din veacurile trecute, un profesor pensionar îşi dedică tot timpul pe care îl are la dispoziţie nu numai studierii istoriei artelor vizuale din Japonia, ci şi încercării de a deprinde
el însuşi modul tradiţional de receptare a aparent atât de simplelor
ornamente picturale. Cum? Oricât de straniu ar putea să pară, el se
decide, în plină epocă modernă, să fabrice culori – propunându-şi
chiar să atingă perfecţiunea vechilor nuanţe din celebre stampe –
folosind metodele străvechi, cunoscute de generaţii în Arhipelag,
dar, în ultima vreme, uitate din cauza invaziei de produse occidentale. Aparent, nimic altceva decât un capriciu al unui pensionar aflat
în căutarea unei ocupaţii cu care să-şi umple prea lungile ore ale
singurătăţii. Dar, la o privire mai atentă, relatarea acestui fapt ce ar
ţine de lumea banalului şi a cotidianului spune ceva esenţial nu
numai despre lumea japoneză a secolului XX, prinsă între tensiunile
uneori extrem de acute dintre valorile tradiţionale, autohtone, şi
cele modern-occidentale, nici exclusiv despre sufletul nipon, întotdeauna atent la detalii, fie ele şi neînsemnate, ci, în egală măsură,
despre maniera de a scrie a unuia dintre cei mai importanţi prozatori din acest spaţiu cultural, autorul povestirii centrate în jurul demersului oarecum utopic al fostului profesor, atât de pasionat de
lumea culorilor specifice regiunii sale.
Yasushi Inoue (1907 – 1991), căci despre el este vorba, deşi mai
puţin cunoscut cititorilor occidentali, în comparaţie cu conaţionalii
săi Yasunari Kawabata sau Yukio Mishima, este unul dintre cei mai
apreciaţi oameni de litere japonezi ai epocii contemporane. Ajuns
rapid la celebritate, prin publicarea, în 1949, a extraordinarei nuvele Puşca de vânătoare şi încununat, în scurtă vreme, cu numeroase
premii literare nipone (prestigiosul Premiu Akutagawa fiindu-i decernat, tot în 1949, pentru povestirea Lupta cu tauri), Inoue a figurat,
nu o dată, şi pe listele – mai lungi sau mai scurte – ale candidaţilor
la Premiul Nobel, fără însă a-l şi primi. Cu toate acestea, opera lui
este de o profunzime şi de o acuitate a analizei psihologice, o fineţe
a observaţiei şi a detaliului şi o delicateţe care îl individualizează
puternic printre contemporanii săi. Nici Natsume Soseki ori Haruki
Murakami nu au reuşit să ajungă vreodată, nici chiar în cele mai reuşite pagini ale lor, la tonul elegiac, la subtilitatea aluzivă sau la farmecul discursiv care se regăsesc în toate scrierile lui Inoue, fie că e
vorba de proza scurtă (remarcabila rămânând pentru totdeauna
Lupta cu tauri), de romanul istoric Lupul albastru – de neuitat fiind,
aici, figura lui Ginghis Han –, ori de romanul de analiză psihologică
sau de familie. Se întâmplă astfel şi pentru că Yasushi Inoue, rămânând un reprezentant prin excelenţă al literaturii moderne, ştie cum
să păstreze legătura cu tradiţia – tradiţiile! – lumii nipone, dar şi cum
să facă acest lucru într-un mod sensibil diferit faţă de Yasunari Kawabata. Căci Inoue nu scrie niciodată poeme în proză şi nu se serveşte de tehnica includerii „golului epic” în textele sale, aşa cum
proceda autorul Ţării zăpezilor, ci, perfect cunoscător al esteticii occidentale (autor al unei teze de licenţă dedicate esteticii lui Paul Va3 / 2018
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léry) şi al tehnicilor narative ale prozei secolului XX, le aplică unui
univers pe care nu îl rupe, însă, niciodată, de cadrul specific nipon.
De aici profunda melancolie şi notele elegiace ce-i străbat textele.
În fond, prozatorul nu face altceva decât să repete, la nivel simbolic – şi, fără îndoială, narativ – modelul propriului său personaj,
profesorul pensionar dispus să-şi petreacă restul vieţii pentru a deprinde şi duce la perfecţiune o artă considerată perimată si anacronică. Numai că Inoue nu acţionează doar la nivelul unei culori –
nici măcar doar la acela al culorii locale... –, ci are în vedere un cadru
mai larg şi mai multe niveluri de semnificaţie, opera sa căpătând,
astfel, dimensiuni şi semnificaţii pe care o primă lectură nu ne-ar
face, poate, să le bănuim. Iar răbdarea şi temeinicia cu care se dedică elaborării oricărui text rămân exemplare, mai cu seamă în contextul lumii atât de grăbite a ultimului secol: este proverbială
călătoria pe care Inoue a făcut-o până la Muntele Hodaka, pe care
l-a şi escaladat, apoi, nu mai puţin de patru ori, pentru a aduna, în
mod nemijlocit, materialul documentar de care avea nevoie pentru
definitivarea romanului Zidul de gheaţă. De asemenea, în perioada
în care lucra la Wadatsumi (Zeul mării), o creaţie epică de proporţii
vaste, cronică de familie şi deopotrivă excelent roman istoric, autorul a petrecut luni în şir în Statele Unite ale Americii, pentru a înţelege mai bine şi la faţa locului drama trăită de membrii familiilor
mixte, americano-japoneze, şi mai cu seamă de descendenţii lor
după cel de-al Doilea Război Mondial. Toate aceste amănunte încetează să fie, în cazul unui asemenea scriitor, simple amănunte biografice, menite a da culoare prezentărilor academice, ele devenind,
practic, parte integrantă din chiar procesul de creaţie şi, mai important, din fondul ce reprezintă însăşi esenţa prozei sale.
Volumul de povestiri Cupa de cleştar cuprinde opt povestiri ale
lui Inoue, acelea al căror cadru de desfăşurare este legat de lumea
japoneză. Tocmai pentru că aceste texte surprind cel mai bine şi evidenţiază perfect nu numai tensiunile societăţii nipone în epoca deschiderii spre lumea occidentală, ci şi arta desăvârşită a unui autor
mai puţin cunoscut până acum cititorului român. Textul intitual
Cupa de cleştar (Gyokuwanki), stabileşte, de la bun început, coordonatele acestui gen de proză: aici, nefericita poveste de dragoste a
unui împărat din secolul al VI-lea, simbolizată de o pereche de vase
de cleştar care sunt descoperite după veacuri de un pasionat cercetător, trimite la o situaţie din prezent, ce marchează chiar existenţa unuia dintre protagoniştii textului (sora lui având un mariaj ce
pare a repeta datele celui imperial, din vechime.) Dovadă, dacă mai
era nevoie, că unele lucruri nu se schimbă niciodată, dar şi – mai
ales – că nefericirea omenească e la fel de sfâşietoare oriunde şi oricând. Căci, deşi în ambele căsnicii totul ar fi putut să fie bine, absolut totul sfârşeşte în suferinţă şi moarte, totul devine risipire,
pierdere, a celui drag şi a iluziei pe care, la un moment dat, protagoniştii au luat-o drept dragoste. Acestea sunt, de fapt, şi marile
teme ale povestirilor lui Inoue: dragostea, pierderile de tot felul, singurătatea şi înstrăinarea, dificultatea comunicării reale şi profunde,
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eşecul, ratarea. Astfel, în Obasute se aduce în prim plan vechiul obicei de a abandona vârstnicii care împlineau şaptezeci de ani pe
Muntele Obasute, iar acest fapt, înspăimântător în trecut, ajunge
să le pară vârstnicilor din prezentul naraţiunii o adevărată binecuvântare şi o reală uşurare pentru ei şi familiile lor...
Inoue dovedeşte, abordând astfel de subiecte şi reuşind să facă
din fiecare povestire un adevărat tur de forţă (la nivel stilistic si nu
numai), o neasemuită capacitate de a transmite străi emoţionale
difuze şi, nu o dată, contradictorii, dar şi de a trata cadrul natural cu
o familiaritate şi cu o intuiţie a valorii peisajului mai rar întâlnite
chiar şi în proza din Arhipelag. Personajele sale se retrag, uneori, în
natură – sau, cel puţin, au tendinţa aceasta –, văzând în ea unica soluţie pentru rezolvarea, fie şi temporară, a problemelor grave cu
care se confruntă. Că, uneori, ratarea nu poate fi ocolită şi nici ascunsă la infinit, aşa cum se întâmplă în Rododendronii din Hira sau în
Viata unui falsificator este adevărat, însă rămâne remarcabilă abilitatea lui Inoue de a spune atât de mult în atât de puţine pagini. Şi,
uneori, chiar mai important decât de a spune, de a sugera, pur si
simplu. Iar aceste calităţi identificabile în creaţia sa au fost deprinse,
după cum autorul însuşi a mărturisit, încă din primii ani ai copilăriei,
când Inoue s-a confruntat cu o situaţie mai puţin obişnuită, fiind
crescut în familia concubinei bunicului său din partea mamei. Iar
tensiunile inerente ivite în mijlocul unei astfel de familii, precum şi
stările greu de definit pe care le trăia el sau le presimtea la diferiţi
membri ai acestui grup destul de eterogen l-au determinat pe scriitorul de mai târziu să se raporteze la lumea din jur cu o sensibilitate aparte şi, nu o dată, capabilă să observe chiar şi ceea ce, de
obicei – mai ales în Japonia, dar, desigur, nu numai – rămâne ascuns
în spatele măştilor sociale sau dincolo de convenţiile de orice fel.
Încă un aspect remarcabil al prozei lui Inoue, mai cu seamă al
prozei scurte, este utilizarea frecventă a persoanei întâi singular şi
construirea unor naratori pe deplin credi(ta)bili, trecutul devenind,
deci, întotdeauna personal şi asumat pe de-a-ntregul; chiar mai important, dovedindu-se a fi extrem de viu şi de pregnant în toate datele sale. În acest fel, fiecare text rezistă nu numai prin linia narativă
ca atare, ci şi prin viziunea pe care o prezintă cu naturaleţe, o viziune specifică şi inconfundabilă, de natură a-l implica pe cititor în
atmosfera creată. Totul prezentat cu o simplitate a stilului şi cu o
limpezime uluitoare, acesta fiind şi fondul pe care personajele îşi
trăiesc dramele, ratările sau iubirile eşuate, dar şi pe care au, chiar
şi în eşec, revelaţia posibilităţii salvării, fie şi tardive, prin intermediul artei. Povestirile trăiesc, astfel, cumva din interior, fie că e vorba
despre cele istorice ori despre acelea care mizează pe evidenţierea
diferenţelor de mentalitate dintre lumea modernă şi cea tradiţională sau despre cele unde Inoue construieşte, ca nimeni altul – şi,
practic, cum numai el mai reuşise să o facă şi anterior, în Puşca de
vânătoare, de pildă – perfectele triunghiuri conjugale. Perfecte şi,
desigur, cu atât mai dureroase pentru cei implicaţi.
Iar dacă, în proza istorică, Inoue pornea, implicit, de la marele
model al lui Stendhal, prezentând marea istorie pentru a evidenţia
modul în care forţele exterioare determină acţiunile omeneşti, trebuie să recunoaştem că autorul nipon reuşeşte să se şi detaşeze de
această structură şi de această înţelegere a lumii şi a mecanismelor
sociale, câtă vreme conflictul resimţit de fiinţa umană este mereu
atenuat, la el, prin accentul pus pe filosofia buddhistă a predestinării. Povestirile lui Yasushi Inoue devin, astfel, expresii perfecte ale
patosului uman şi ale singurătăţii, ale izolării şi suferinţei ce repre66
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zintă, adesea, destinul omenesc pe acest pământ. Dar, deopotrivă,
textele acestea spun multe despre cum existenţa pe care omul o
(poate) duce, în anumite perioade sau momente, nu este cu adevărat a lui – sau, în orice caz, nu este exact ceea ce şi-ar fi dorit să fie.
Protagoniştii lui Inoue tind să se transforme, în unele situaţii, în
ceea ce alţii, cei dragi sau apropiaţi cred sau spun despre ei, dar şi
să înţeleagă, chiar dacă mai / foarte / prea târziu câte suferinţe leau adus alegerile pe care, cu voie sau fără voie, le-au făcut.
*
La începutul veacului al XVII-lea, preputernicul Toyotomi Hideyoshi, cel care, pe urmele predecesorului său Oda Nobunaga, unificase provinciile japoneze, îi cere maestrului de ceai Sen no Rikyū
să-şi ia viaţa prin sinucidere rituală. Fără să solicite iertarea, fără să
încerce să obţină amânarea pedepsei şi fără ca vreunul dintre apropiaţii săi să reuşească să înţeleagă ce se întâmplase de fapt şi ce
anume determinase furia conducătorului, Maestrul Rikyū se sinucide. Pornind de la acest fapt istoric real, Yasushi Inoue imaginează,
în cartea sa intitulată Maestrul de ceai, peregrinările, întâlnirile şi visele revelatorii pe care le are, vreme de treizeci de ani după moartea învăţătorului său, unul dintre discipolii acestuia, Honkakubō de
la templul Mitsui-dera. Iar cititorul va avea în faţă un text neobişnuit, aparent extrem de simplu, dar foarte dens şi plin de învăţăminte, în care, spre surprinderea (ori dezamăgirea) celor avizi de
acţiune au loc puţine întâmplări; şi în care adevăratul protagonist
este arta ceaiului.
Ceaiul a ajuns în Japonia odată cu budismul, adică încă din secolul al VIII-lea, când îi însoţea / ajuta pe călugări în timpul lungilor
ceasuri de meditaţie. Însă abia din secolul al XII-lea, când Eisai impune budismul zen, niponii încep să folosească pudra de ceai verde,
iar reuniunile de ceai devin tot mai practicate în rândul samurailor,
cărora le oferă (şi) prilejul negocierilor secrete ori al sporirii influenţei personale. Treptat, însă, prepararea şi degustarea ceaiului iau
forma unui adevărat ritual, iar ceremonia ceaiului („chanoyu”) este
desăvârşită de câţiva mari maeştri, între care Sen no Rikyū are cel
mai important rol, câtă vreme el o simplifică drastic, excluzând
toate obiectele şi gesturile de prisos, pentru a atinge idealul unei
estetici sobre şi simple, pe care o numeşte „wabi” şi care are un larg
ecou printre contemporanii săi. Totul e codificat până în cel mai mic
detaliu şi, în plus, prin intermediul ceremoniei în care e maestru recunoscut, Rikyū elaborează, chiar fără a-şi fi propus acest lucru, o
veritabilă filosofie a vieţii centrată în jurul ceaiului şi întemeiată pe
preceptele filosofiei zen. De aici şi ceea ce va primi numele de „Cale
a ceaiului” („chadō”), pentru care întregul ceremonial reprezintă
doar punctul de plecare, marcând încercarea de a surprinde frumuseţea pură a clipei. Rolul lui Rikyū nu a fost, însă, doar estetic, şi
cu atât mai puţin decorativ, influenţa sa crescândă determinând,
fie şi parţial, neaşteptata decizie a lui Hideyoshi de a-l condamna la
moarte pe maestrul pe care el însuşi în frecventase ani de zile şi pe
al cărui sprijin se bazase în repetate rânduri.
Folosind în Maestrul de ceai, cartea publicată în anul 1981, procedeul pe care îl utilizase şi în alte creaţii ale sale, dacă e să ne gândim doar la extraordinara nuvelă Puşca de vânătoare, şi anume
recursul la semnificaţiile manuscrisului găsit, Yasushi Inoue îmbină
în mod strălucit ficţiunea cu realitatea istorică, revenind, practic,
asupra existenţei lui Sen no Rikyū, de soarta căruia a fost preocupat
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îndeaproape – să nu uităm că scriitorul a publicat şi alte câteva texte
în care abordează epoca respectivă şi diferite aspecte ale acesteia.
Aşadar, un narator al cărui nume nu este precizat relatează cum a
păstrat vreme suficient de îndelungată un manuscris – nici acesta
semnat – aparţinând, se pare, unui cunoscător al artei ceaiului, relatând evenimente care au marcat perioada tumultuoasă a unificării Japoniei. După o profundă gândire, el a actualizat textul pentru ca
acesta să fie accesibil din punct de vedere lingvistic cititorului contemporan; apoi l-a publicat, intitulându-l Testamentul lui Honkakubō,
pe temeiul că autorul ar fi fost chiar discipolul marelui Sen no Rikyū.
Acesta, marcat de moartea tragică şi în circumstanţe care nu
au fost, atunci, elucidate, a maestrului său, decide să părăsească
lumea reuniunilor de ceai şi să se retragă într-o viaţă de meditaţie,
la templul Mitsui-dara. Cu toate acestea, nu poate uita învăţăturile
lui Rikyū; şi nici nu se poate împăca cu dispariţia lui. Aşa încât, profitând de câteva întâlniri pe care le are cu apropiaţi ai maestrului, încearcă să înţeleagă ce se întâmplase cu acesta şi mai ales de ce se
întâmplase totul. Numai că romanul nu devine nicidecum o anchetă, în ciuda veritabilului caracter de puzzle pe care îl are pe alocuri. Şi nici nu se transformă în carte de aventuri ori de dezlegare a
misterelor în maniera cu care cititorii occidentali sunt obişnuiţi –
fapt ce poate determina uimirea acestora în faţa unui astfel de text.
E adevărat că Honkakubō caută adevărul şi că demersul său e menit
în primul rând a-l împăca pe el însuşi cu sine şi cu lumea (deopotrivă cu universul plin de reguli al iniţiaţilor în ceremonia ceaiului),
dar romanul lui Inoue evaluează nu atât efectele pe care această
revelare a adevărului o are asupra celor din jur, ci în primul rând raportul stabilit între „Calea ceaiului” şi lumea de dincolo (fără a o uita
pe cea de aici), precum şi semnificaţiile pe care curgerea timpului le
primeşte în acest context.
De altfel, în toate scrierile sale, Inoue a meditat asupra temporalităţii şi a numeroaselor sale forme de manifestare, reuşind să
exprime esenţa unui timp ce scapă condiţionărilor imediate, ceea ce
are drept consecinţă capacitatea personajelor ce-i populează textele de a se detaşa de mediul în care trăiesc la nivel fizic şi a dobândi
accesul deplin la un univers interior, pe care autorul îl pune mereu
sub semnul introspecţiei şi al literaturii. Ceremonia ceaiului, aşa
cum a fost ea practicată de Maestrul Rikyū şi aşa cum e descrisă de
Inoue, devine şi o adevărată ceremonie a lecturii, în care cititorul
însuşi este iniţiat la capătul acestui tulburător text. Totul capătă
sens abia privit în perspectivă, fără grabă, în tăcere şi singurătate,
pentru că asupra marilor adevăruri fiecare individ în parte trebuie
să mediteze pe cont propriu – după ce le va fi intuit tot singur.
Pe când îl are alături pe Honkakubō, Maestrul Rikyū îi spune
acestuia, la un moment dat, că „drumul ceaiului este îngheţat şi pustiu”, făcând aluzie la idealul artei ceaiului de a căuta frumuseţea în
ceea ce este aparent rece ori veştejit. Iar discipolul are, la douăzeci
de zile de la moartea Maestrului, un vis în care îl vede pe acesta
mergând singur pe un drum îngheţat – pe care Honkakubō îl interpretează ca fiind calea către lumea de dincolo. Pornind de aici, el va
încerca să-şi explice atitudinea lui Rikyū şi să analizeze cu atenţie,
din perspectiva timpului, cuvinte şi reacţii ale acestuia în faţa puternicilor zilei sau a apropiaţilor. Astfel, va rememora ceremonia pe
care Maestrul Rikyū o organizase doar pentru el, Honkakubō, cu
şase luni înaintea tragicului sfârşit; pe care, consideră discipolul,
trebuie, deci, să şi-l fi presimţit. Şi îşi va aminti şi alte reuniuni ale
ceaiului prezidate de incomparabilul maestru, reuniuni care, din
perspectiva timpului, devin elemente definitorii pentru atitudinea
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demnă (şi uneori chiar subversivă) pe care Rikyū a avut-o faţă de
Taikō Hideyoshi şi faţă de fastul excesiv afişat de acesta ori dorinţele
sale de expansiune în afara graniţelor Japoniei.
Urmează întâlniri cu alţi maeştri ai ceaiului (între care Tōyōbō,
Kōsetsusai, Oribe-sama, Uraku-sama, sau Sotan, nepotul Maestrului, unii dintre ei având aceeaşi soartă ca şi Rikyū, ajungând să comită sinuciderea rituală), care expun, fiecare în parte, propria teorie
cu privire la sfârşitul lui Sen no Rikyū, căci fiecare spune doar ceea
ce ştie el însuşi, iar astfel se configurează şi caracterul prismatic al
acestui minunat roman. Honkakubō înţelege că nu era deloc întâmplător că în timpul confruntărilor armate, numeroşi samurai
treceau, înainte de a merge pe câmpul de luptă, prin camerele de
ceai unde oficia Rikyū elaborata ceremonie, expresie a unui mod de
viaţă şi a unei înţelegeri aparte a existenţei, având darul de a-i pregăti pentru luptă, a le aduce împăcarea cu moartea ori cu victoria,
dar şi a-i ajuta să se cunoască pe ei înşişi. Întotdeauna, chiar marele Hideyoshi fusese literalmente dezarmat în faţa lui Rikyū (cu
atât mai mult cu cât în camera de ceai se intră în mod obligatoriu
fără vreo armă!), iar această situaţie de inferioritate se întorsese, în
anumite circumstanţe, împotriva maestrului pe care îl condamnă
la moarte, pierzând din vedere amănuntul extrem de important că
acesta, fidel principiilor sale, nu va veni să ceară îndurare, renunţând la viaţă, nu însă şi la credinţele lui. Fapt previzibil, de altfel,
căci, după cum citim în textul lui Inoue, „Maestrul Rikyū a fost martorul morţii multor samurai. Oare câţi au plecat spre câmpul de
luptă după ce au băut ceaiul preparat de el? Şi apoi au şi murit
acolo. După ce ai fost martorul atâtor morţi nefireşti şi violente, nu
ai cum să te bucuri de o moarte liniştită.”
Maestrul de ceai nu e doar un specialist în ritualuri, ci deopotrivă o persoană care a deprins, în timp îndelungat, cunoaşterea tuturor ustensilelor specifice şi a importanţei acestora – importanţă
ce le e conferită de armonia în care trebuie să se găsească toate,
alături de şi împreună cu fiinţa umană, cu întregul univers. Iar Sen
no Rikyū demonstrează, de la un capăt la altul al existenţei sale, că
e învingător, deşi îşi pierde viaţa; ne convinge că el e, de fapt, stăpânul suprem – ce nu ţine seama de nici o altă autoritate, fie ea şi
a puternicului Taikō Hideyoshi – în privinţa obiectelor ceremoniei
ceaiului, a artei ikebana şi a caligrafiei. Dar şi că, privită din perspectiva de-a dreptul atemporală a artei, istoria însăşi trebuie, cel
puţin uneori, reevaluată. Yasushi Inoue scrie cu o forţă aparent greu
de identificat la nivel strict textual, dar care sfârşeşte prin a subjuga
cititorul (şi care pare desprinsă parcă din exerciţiile de kendo) şi, în
egală măsură, excelează în surprinderea celor mai subtile transformări la nivelul conştiinţei personajelor, aşa cum ar face un maestru
caligraf în faţa lucrării sale de căpetenie. Concentrarea cărţii de faţă
în câteva nuclee generative şi simbolica acţiune – impropriu numită
astfel, căci ea constă, practic, într-un şir de rememorări şi de revelaţii – reprezintă expresia unei arte scriitoriceşti ce tinde spre esenţe
şi de care trebuie să te apropii cu grijă, la fel ca într-o veritabilă ceremonie. A ceaiului şi a sensurilor.
Yasushi Inoue, Cupa de cleştar.
Traducere şi note de Flavius Florea,
Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2013
Yasushi Inoue, Maestrul de ceai.
Traducere , note şi glosar de Anca Fo cşeneanu, Bucureşti,
Editura Humanitas Fiction, 2015.
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Mircea Braga

Dincolo de mecanismele lecturii (2)

Cazul personajului lui Cervantes (pentru a reveni) nu răspunde, evident, unor condiţionări de natura celor mai sus schiţate: eroi-comicul ţine de aparenţe, de superficiile care maschează ori ca imagine
într-o oglindă necentrată, iar satira romanului cavaleresc se conturează ca pigment al convocării unui mental al epocii intrat în eroziune. Tot mai frecvent, ciudata bibliotecă a lui Alonso Quijano este
privită ca înveșmântând oximoronic un destin, în realitate dramatic,
poate chiar tragic dacă înţelegem și sensul finalului romanului înscris în firescul unei morţi necesare. De altfel, nici măcar nu este incriminată întreaga literatură cavalerească din moment ce unele
titluri, ca de pildă Amadis de Gaula, nu sunt menite distrugerii prin
ardere. Îl privim, deci, astăzi, pe Don Quijote captiv refuzului de ași accepta existenţa mediocră, lipsită chiar de istorie (neavând trecut, nu are nici viitor), citind și recitind, ca mijloc de ieșire din real,
într-un final având bucuria de a-și trăi o identitate și o condiţie întrun imaginar mai viu decât viul, mai complet, mai aproape de fiinţa
sa decât cotidianul. O observaţie de fineţe a lui Matei Călinescu extinde acest registru pe două direcţii. Mai întâi, pe una a originarului,
sugerând matricea căutării iniţiatice, ilustrată drept „căutare (a
Graalului, a secretului ultim al vieţii) și punerea la încercare”; iar
apoi pe o a doua, să-i zicem „disciplinară”, plasându-ne acolo unde
se intră în contact cu „aventuri ale citirii, recitirii, citirii eronate și
recitirii eronate”, ceea ce ne-ar introduce în „etica citirii și recitirii
prozei de imaginaţie”. În ce ne privește, acest al doilea plan lasă loc
semnelor de întrebare. Este, oare, chiar eronată lectura/relectura
când sunt împlinite așteptările cititorului, știut fiind faptul că nu
cauţi decât ceea ce știi că vei găsi? Și, totodată, etica este cea care,
în cazul de faţă, a fost încălcată? A trăi, fie și numai pe o durată restrânsă, într-o realitate imaginară, alta decât cotidianul vulgar și degradant (în fond, acolo unde se află transpus, Don Quijote nu
urmărește decât adevărul, dreptatea și iubirea), este un atentat la
morală? Și este mai etică, prin consecinţe, readucerea în real a nefericitului personaj? Sigur, chestiunea citirii și a recitirii rămâne deschisă, ca și „aventura” în care suntem, prin ele, plasaţi.
Dar în romanul lui Cervantes, această „aventură” – deși, formal, prefigurează tehnica inconturnabilă a instituţiei cenzurii – nu indică eticul ca fiind raţiunea eliminării cărţii „nocive”, ci dorinţa relegării
devierii comportamentale, înlăturarea a ceea ce apărea ca maladie,
printr-o practică în nuanţă aproape apotropaică. Și chiar dacă admitem prezenţa unui strat al rigidităţii morale, intoleranţa astfel
apărută nu e mai mult decât un pas pe calea ostracizării cărţii „vinovate”; nici conservatorismul încă nu instituie o cenzură decât cel
mult de uz personal, fiind dependent de mentalitate și de gust – categorii în fond întotdeauna active în „politica” individuală a lecturii
și a relecturii. A fost necesară, în bătălia împotriva bibliotecii, transformarea eticii în anexă-instrument al ideologiei, indiferent de di68
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recţia acesteia, cu sensul precizat de Virgil Nemoianu în O teorie a
secundarului (ed. rom. 2017): „Prin ideologie înţeleg o formalizare și
justificare teoretică a unui curent socio-politic; un discurs intelectual care, spre deosebire de filosofie, rămâne intim legat de orientările concrete ale istoriei și nu se poate îndepărta de ele”. Pe suport
preponderent ideologic și prea puţin etic, dogma religioasă a făcut
din cenzură structură a Inchiziţiei în catolicism (vz. cazurile Giordano Bruno și Galileo Galilei) și de justificare severă a interdicţiei în
lumea musulmană (vz. verdictul celebru: Dacă o carte se opune Coranului e periculoasă, iar dacă e conformă cu el e inutilă; în ambele
situaţii trebuie distruse.). În aceste situaţii, însă, nu recitirea era
operantă, ci doar simpla citire, prima impresie. Și, totuși, în spaţiul
credinţei, relectura este o practică uzuală, într-un continuum vizând
același/aceleași text/texte, dar nu întru mai largă pătrundere, ci cu
funcţie de mantră, de racord și cufundare în extaza spirituală, de
atingere a climaxului epifanic. Subiectul caută a provoaca deliberat
un efect sau, măcar, speră a-l atinge la graniţa unei conștienţe a realului temporar suprimată, act înscris în tradiţia ocultă dintotdeauna.
Sacralizat fiind, respectiv existând ca atare pentru orice oficiant, textul vine dintr-o altă realitate, având „harul” de a se deschide către
aceasta, mișcare evidenţiată și în literatura propriu-zisă, dar între
parametri de acces doar spre un alt nivel de atingere a unui real posibil. Când, de pildă, psalmii sau Cântarea cântărilor sunt coborâte,
ca texte, în literatura profană, condiţionările devin emergente ca
real și din real. Omul a putut și poate face din religie o ideologie: binele sau răul decurgând de aici nefiind ţinta paginilor de faţă, ne
menţinem în spaţiul delimitat „obiectual” al lecturii și relecturii.
Dacă există o stare principial conflictuală între lectură și relectură,
aceasta a devenit mai vizibilă, cu aspect de conduită esenţială chiar,
odată cu insurgenţa romantică, pentru a se acutiza, peste timp, în
climatul post-umanist al zilelor noastre. Iniţial, romanticii au indus
prezenţa acelei celebre „querelle” între antici și moderni, declasând
întoarcerea spre trecut, fundamentală pentru clasiciști, aceștia priviţi ca incurabili în refuzul „schimbării și al noului”, captivi ideii că
„relectura anticilor implică păstrarea distanţei faţă de moderni”, a
căror creaţie „ar reprezenta o ameninţare a integrităţii […] intelectuale”. La începutul secolului care a urmat, prin Proust, Pound, Eliot
sau Joyce, atenuarea conflictualului respectiv a avut loc în condiţiile
recunoașterii faptului că, înlăturând prestanţa „modelului”, valabilă
rămâne tensiunea de „stimul” a textelor clasice, „fie și numai prin
atitudinea […] critică sau prin antiteză”. Ca atare, Matei Călinescu
prelungește teza lui Emerson, conform căreia se poate vorbi de o
„lectură creatoare, așa cum există scris creator”, prin relevarea efectului acesteia: „Pe scurt, lectura marilor texte poate induce în mintea cititorului o stare creatoare independentă, un soi de entuziasm
debordant, o dorinţă de a scrie”. Nu de o efectivă rescriere a unor
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opere ale trecutului este vorba, nici de simpla compactare a unei
„paradigme a intertextualităţii”, ci de afirmarea acelei „curiozităţi
devoratoare” ce poate deveni temei axiologic – principiu accentuat
îndeosebi în tendinţele literare din perioada interbelică. Este, evident, o constatare, nu o descoperire: oscilaţia între „model” și „stimul”, dacă nu chiar suprapunerea lor este în cauză, o întâlnim în
toată istoria artei, cu exemplificări de uz comun. Cel puţin pentru literatură, însă, intensificarea proceselor și amplitudinea modulărilor
acestora se petrec favorizate, susţinute și stimulate pe noua axă a
factorului civilizator, deopotrivă funcţional în spaţiul știinţific, socioeconomic și educaţional: „... se poate spune – subliniază necesar autorul pe care îl avem în vedere – că omul modern intră pe scena
istoriei ca un cititor”. Două realităţi din exterioritatea domeniului
creează, „ideologic” și tehnic (material), climatul necesar: pe de o
parte, Reforma și Iluminismul, indiferent sau cu atât mai mult cu
cât cunosc nu puţine expresii vernaculare, erodează monopolul bisericii asupra preceptelor instalate pe direcţia lecturii; pe de altă
parte, „momentul” Gutenberg deschide porţile accesibilităţii textelor (ceea ce, ca să ne limităm doar la atât, va modifica și prestaţia
educaţională). Acum, în situaţii devenite elastice, când „omogenitatea culturală s-a fluidizat”, iar oferta s-a diversificat rapid și spectaculos, îndeosebi prin evoluţia presei și prin apariţia romanului,
ambele iniţiind ceea ce avea să se numească, mai târziu, „literatura
populară” sau „de masă”, „lectura și relectura intră în conflict, prin
faptul că solicită moduri diferite de atenţie, o motivaţie și finalitate
diferite...”. Se instalează, astfel, un nou orizont citirii și recitirii: „Întrun model cultural eterogen, în esenţă democratic, competitiv și pluralist, lectura și relectura sunt, potenţial, mai discontinue și mai
conflictuale decât în condiţiile omogenităţii: în principiu, pasiunea
lecturii este insaţiabilă cantitativ și din punctul de vedere al extensiei, curiozităţii, varietăţii, plăcerii și atracţiei cvasi-hipnotice cu care
un text este capabil să-l captiveze pe cititorul mediu. Relectura, care
își are de multe ori motivaţia într-o angajare personală mai profundă, religioasă sau de altă natură, dar care poate fi motivată și de
o atitudine reflexivă și de dorinţa puternică de a înţelege resorturile
textului, reprezintă latura dăruirii, a atenţiei susţinute, a absorbirii
sofisticate”.
Inevitabil, deci, înţelegând constituţia lor procesuală, lectura și relectura vor cunoaște, mereu mai accentuat pe măsura trecerii timpului, condiţionări multiple și diversificate. Deși ambele sunt
declinate, prin chiar „consumul” lor imediat, ca și prin sedimentare
în durată, la nivel individual (lectura „colectivă” este un surogat care
mistifică, întrucât, condimentat cu arta spectacolului care „descifrează” semnificaţiile textuale prin direcţionări premeditate – de la
mimică și gesticulaţie la intonări atenţionale –, creând astfel o interfaţă pentru implicarea unei „înţelegeri” din exterior), ele nu pot
părăsi timpul și spaţiul, istoria și momentul socio-cultural, datele
imediate ale intelectului cititorului, nivelul de opţiune, gust și interes al acestuia, nici episodul omologării emoţionale a prestaţiei. Lucrurile sunt îndeajuns de cunoscute, ca și explicaţia diferenţierilor:
aceeași operă va fi citită altfel de generaţii diferite, tot așa cum relectura unei cărţi de către aceeași persoană va fi altceva când va
avea loc la o vârstă înaintată faţă de citirea ei în adolescenţă. Coeficienţii și gradul de acces la un text sunt mereu altele, în funcţie
de vârsta la care se citește o carte, locul unde se petrece (în liniștea
camerei, la bibliotecă, în tren etc.), situaţia în care se află lectorul
(calmul locuinţei, stresul din spital, condiţia detenţiei etc.), marcajul intelectual și afectiv dat de evenimente personale ori de cele din
climatul socio-politic, interesul de moment al cititorului (plăcerea
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sau lucrativul), preferinţele și natura selecţiei individuale (decurgând, de pildă, din educaţie, dar și din diferenţa de sex) – iar detalierile pot continua. Nu vor lipsi nici intervenţiile „specializate”,
aflate în siajul diverselor discipline și al metodologiilor aferente, mai
mult sau mai puţin apropiate de teoria literaturii (Matei Călinescu
menţionează antropologia, lingvistica, istoria religiilor, filozofia, hermeneutica, psihologia; vom adăuga psihiatria și etnopsihiatria, sociologia, informatica/informaţionalul și teoria comunicării, chiar
matematica). Vorbim, așadar, de complexitate, dar – și aceasta ni
se pare a fi esenţial – complexitatea aparţine actelor lecturii și relecturii doar ca „ecou”, respectiv ca determinare a unui nivel de grad
secund, fiindcă procesele respective aparţin fiinţei, iar dislocările
de praguri menţionate sunt doar efecte ale unor marcaje existenţiale. Cititorul nu optează pentru un anume tip de lectură sau relectură, acestea nu există ca atare, el îl creează pe durata actului
singular: parafrazând celebrul dicton al lui Heraclit, putem spune
că nici o lectură nu este identică precedentei. Formal sau, mai exact,
doar aparent, și numai în acest fel, lectura și relectura sunt, fiecare,
supuse unui tipar unic: citesc sau recitesc un text. Dimensiunea modală a celor două procese, însă, se află într-o difracţie, într-o dispersie imprevizibilă și indeterminabilă, fiindcă se multiplică la
nesfârșit începând chiar de la singularitatea momentului până la
pluralitatea consecinţelor în timp și spaţiu: unele radicale, ca, de
pildă, „cazul” izolat al romanului Suferinţele tânărului Werther, altele extins-dirijate (canonicizarea operei) sau „curente” (cum sunt
cele hedoniste).
Și, totuși, în faţa concluziei, certificată ca atare, conform căreia fiecare lectură sau relectură este unică prin datele sale constitutive
aflate în ordinea singularităţii, teoria nu va înceta să caute reguli și
norme generalizatoare, unde operant devine conceptul. Ezitarea se
traduce și în excursul lui Matei Călinescu prin întrebarea: Este posibilă o poetică a lecturii și a relecturii? Căutând momentul reductiv
de ultimă, supremă concentrare, el îl definește drept „finalitatea generală de obţinere a plăcerii”, dar care „nu exclude și alte forme de
gratificaţie, de la cele mai naive forme de angajare emoţională în
situaţiile ficţionale, până la cele mai cerebrale tipuri de absorbţie
intelectuală”. Fără a contesta prezenţa acestei componente a lecturii, teoretizată, pe model clasic, mult timp ca plăcere estetică, resursele acesteia nu le putem considera, totuși, pe linia de mai sus,
drept „finalitate generală”, respectiv ca funcţie esenţială, particularizatoare, specifică, ineluctabilă. Înţelegem, însă, intenţia lui Matei
Călinescu (cartea sa a apărut, în 1993, ca integrată direcţiei cercetării de tip universitar din Statele Unite) de a nu se desprinde de
orientarea recunoscut pragmatică a teoriei literare americane, de
unde și precizările care urmează privind stratul esenţial al modalităţilor de lectură și, apoi, al mișcării ludice în câmpul relecturii. Sub
primul aspect, tipul și direcţia lecturii sunt autogenerate de text,
dat fiind faptul că „fiecare carte, s-ar putea spune, este însoţită de
un manual al utilizatorului ei, în care instrucţiunile de lectură pot fi
formulate explicit și complet (ca în cazul literaturii didactice), sau
numai sugerate (ca în cazul textelor mai dificile, jucăuș-enigmatice)
cu un mare număr de variaţii între aceste două extreme”. Lăsând
la o parte faptul că, la relectură, cea mai mare parte a plăcerii (intensă la prima lectură) dispare sau, oricum, este substanţial redusă
(ca în faţa unui déjà connu), ar rămâne cu precădere satisfacţia pătrunderii mai atente, mai „pasionale”, în magmatica ludică a textului, îndeosebi ca plăcere „enigmistică” rezultată din descifrarea
deambulărilor intertextualităţii, prin căutarea – evident, prin relecturi extinse la alte texte – a ceea ce forţa centrifugă a textului-bază
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ocultează, adică amplitudinea „bibliotecii din carte”.
Cel puţin metaforic exactă, aserţiunea acoperă, totuși, un exces în
starea sa acută, din moment ce un „text conţine, într-adevăr, o bibliotecă virtuală infinită, pe care o poţi parcurge într-un timp infinit”. La adăpostul intertextualităţii evanescente sans rivages, după
cum se vede, teza lui Eco privind opera aperta apare ca insuficientă,
așa cum, schimbând referinţa, în umbra „plăcerii textului”, și problematica adevărului în literatură devine o simplă iluzie. Aceasta
din urmă, îndelung teoretizată, sfârșind prin a fi introdusă în fenomenologie (vezi amplul studiu al lui Mikel Dufrenne consacrat „adevărului estetic”, din 1953), este indexată de Roland Barthes ca
imposibilitate, din moment ce „nu există un adevăr obiectiv sau subiectiv al lecturii, ci numai un adevăr ludic (subl. aut. – n.n.)”. Oricum, alternativele confuzionează. În parte, până la un punct, poate
fi o realitate faptul că – dacă nu căutăm alt adevăr (fiindcă nu
există), prin lectură, decât cel al jocului și dacă, în faţa bibliotecii infinite, și lectura, la rândul ei, e pe măsură, nelipsind efortul și munca
(fie aceasta chiar un act „din care s-a evaporat orice urmă de osteneală”, cum credea același Roland Barthes) – am putea institui procesul „exact ca pe o formă de joc sau ca pe o activitate ludică”.
Dar operaţiunea ludică, susţinută de Matei Călinescu, aflată în faţa
situaţiei în care „o carte nu înseamnă doar o mie de lucruri diferite
pentru o mie de oameni, ci și o mie de cărţi pentru unul și același cititor curios, atent, care nu se pripește”, ar putea fundamenta un
normativ, o poetică în măsură a fi, în egală măsură, „istorică și culturală, dar și fundamental intertextuală”? Teoreticianul nu ocolește
constituţia duplicitară a conceptului, anume „instabilitatea sa notorie”, cea „care a inspirat critici devastatoare”, alături de realitatea
că acesta și-a păstrat, totuși, pentru varii discipline, atracţia, respectiv șansa argumentativă, fie ea și numai pe porţiuni limitate prin
specializare. Va fi aceasta justificarea unei deconstrucţii, desfășurată în nuanţă fenomenologică, a unui tip de funcţionalitate desprinsă ca definind mai vechea formă pusă în ecuaţie ca homo
ludens, de data aceasta desprinsă cu insistenţă la întâlnirea cu literatura. Fără a reface, aici, planșa detalierilor efectuate de Matei Călinescu, alternând teoria cu analiza de text, desprindem ca atare
cele trei direcţii considerate ca esenţiale. Ar fi vorba, în primul rând,
de diversele „manifestări ale jocului ca expresie a imaginaţiei sau a
creativităţii”, dezvăluite atât ca „impulsuri euristice” (însemnând
„chemarea spre descoperire”), cât și semnificaţia acestora, punctată psihanalitic, ca „trăire plenară, creatoare”. Pe o a doua arie, cu
un sens „mai tehnic”, ludicul ar acoperi „jocul simbolic”, desfășurat
între delectare și conceperea „unor lumi fictive complete”, cu suport în reverie, fantezie, vis și imaginar. Iar într-un al treilea plan,
este accentuat faptul că „încrederea sau pseudo-încrederea în ficţiuni este văzută acum nu ca un impuls egocentric, ci ca o regulă a
jocului de (re)citire, iar întreaga categorie a ficţionalităţii este fructificată în termenii unei rame comunicaţionale și, mai specific, metacomunicaţionale (sublinierile aut. – n.n.), un cadru care ne
instruiește să reacţionăm nepragmatic la mesajele pe care le conţine...”.
La o privire mai atentă, însă, lucru sesizabil, de altfel, și urmărind
traseele descompuse ale celor trei direcţii, constatăm că zonele menţionate nu sunt doar interferente ori complementare, ci de-a dreptul incluzionare. Bunăoară, jocul simbolic implică euristicul, așa cum
intrarea într-o lume fictivă se face pe suportul trăirii creatoare. Iar
oricâte detalii spectaculoase sau observaţii de fineţe ar aduce comentariul focalizat pe componenta ludică (și, în cazul lui Matei Călinescu, le aduce), rezervele de principiu nu pot fi estompate,
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derivate fiind din mai complexa problematică a cadrului de delimitare, descompunere, reorganizare și definire într-un spaţiu dorit ca
specific prin orice demers teoretic. Propusă printr-o axă categorială
explicită, „lucrarea” însăși a cadrului respectiv este aliniată euristic
și tinde a afirma o zonă liberă pentru o altă sau, măcar, remodelată
înţelegere a particularităţilor unor fenomene constante, dar revizitate în perspectiva acordului cu nivelul epistemologic al momentului. Totodată, multiplicitatea teoriilor, mai ales aplicate domeniului
spiritual extrem de labil, din care cultura e parte, e aproape o clauză
a reedificării lor, iar aceasta nu doar în corelare cu orizontul actualităţii, ci și cu nivelul de formalizare oferit de diversitatea (și diversiunea...) prestaţiilor știinţifice exterioare, unde normarea și regula
nu acoperă niciodată particularul, ci generalul. De aceea, evocând
rezervele lui Michel Picard faţă de tentativa psihanalitică a lui Norman Holland, Matei Călinescu observă că „reacţiile cititorului sunt
«variaţii pe o temă a identităţii» pur individuale”, ceea ce e de natură să provoace un anume scepticism privind posibilitatea abordării „știinţifice” a lecturii, „întrucât ceea ce este pur individual nu
poate constitui obiectul unei știinţe”. E adevărat, poziţia lui Picard
evidenţiază, contextual, o vizibilă notă „marxizant-sociologică”, dar
viziunea ca atare nu este foarte departe nici de pragmatismul zilelor noastre: normativul dedus prin apelul la un referent-masă omogenizat implică aproape necondiţionat supunerea ori înlăturarea
individualului, afirmând astfel (uneori mascat) conflictualul dintre
pluralul social și singularul individual (e și „tema” globalizării). Or,
principiul indeterminării, care legitimează convergenţa „naturală”
a dualului corp (materie) și spirit (energie), reformează deja în termeni categorici atât aspiraţia spre „puritatea” știinţelor materiei
(exacte), cât și „lichiditatea” celor ale spiritului (difuze). Chiar și fără
aceasta, de altfel, fundamentând fenomenul lecturii, teoria jocului,
de extracţie psihologică-psihanalitică, resimte pierderea condiţiei
certitudinii iniţiale pe care au înregistrat-o cele două discipline-suport, cu Jean Piaget cea dintâi și cu Freud cea de a doua, acum ambele cu extensii numeroase, mai mult sau mai puţin fidele
formulărilor originare.
De altfel, ceea ce a facilitat asocierea normativului ludic cu procesul
lecturii a fost componenta sa mecanică, oferta unor procedee „tehnice” cu finalizare pe praguri relativ definibile și, deci, într-o oarecare măsură, controlabile și previzibile. De aici, aureola unor efecte
ca plăcerea, delectarea, satisfacţia „dezlegării unui mister sau a unei
șarade”, atracţia imaginativă, vibraţia afectivă, „tulburarea” la contactul cu fantasticul, tentaţia identificării cu insolitul sau cu o alteritate fantasmatică, dorinţa de a fi „altfel”, vibraţia emoţională
necenzurată, libertatea de a refuza realul în favoarea idealului, alocări compensatorii cu un anume grad al gratuităţii care eliberează,
totul având o evidentă componentă de în sine și pentru sine, chiar
și atunci când stimulul este informarea sau căutarea. Este, oricum,
o similaritate tehnico-formală, oprită totuși la nivelul unei reactivităţi a momentului care „colorează”, dar nu explică, atașabilă unor
efecte baleind între plăcere la prima lectură și satisfacţie a împlinirii unui efort raţional la relectură, ultimul menţionat și de Matei Călinescu: doar specialistul va avea „câștigul” exprimat ca „o răsplată
[care] poate fi simpla înţelegere superioară, incisivă, energică a problemelor puse de text”. Regulile jocului, deși existente, ţin de un
anume strat al formei, al corespondenţelor de suprafaţă între două
prestaţii de fapt disjuncte. Normarea sub acest unghi induce nuanţa
inutilităţii sau, mai exact, a gratuităţii, ceea ce din nou poate fi în
parte real, dar și atunci doar pe stratul superficiilor. Nici ficţionalul
nu este, în absolut, o creaţie din nimic, deși poate fi provocat pe trei
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trepte: ca intenţie, ca joc ori din plictisul sau din desconsiderarea și
refuzul existenţialului „dat” (întâlnit ca atare în aproape toate constructele mitic-religioase). Cauza, ca și efectul, ambele cad în staza
fiinţialului, doar aceasta legitimând formele, înţelegere spre care sau întors, în parte, și cele două discipline amintite, psihologia și teoria literaturii ca joc.
Astfel, prin Margret Mahler (vz. Margret Mahler, Fred Pine și Anni
Bergman, The Psyhological Birth of the Human infant. Symbiosis
and Individuation, 1975), psihologia a arătat că nașterea biologică
nu coincide cu nașterea psihologică (decalajul fiind de 2-3 ani). Ca și
în psihologia animalieră (aici cu o distanţă în timp mult redusă),
jocul apare în cea de a doua etapă, gratuitatea acestuia ţinând de
simpla aparenţă. În realitate, el este o provocare și o pregătire pentru intrarea în realul existenţial, apărute și dezvoltate ca „inductor
natural” indispensabil evoluţiei spre adult, ca secvenţă de viaţă
creatoare a înţelegerii situaţionale, a reacţiilor psiho-efective, a mecanismelor participative, a preluării și imitării datelor din real, abilităţii operării cu semne și simboluri, aportului imaginativ,
capacităţii creatoare, valorizării interioare etc. În felul acesta, jocul
afirmă un instrumentar, „condimentat” – în perspectiva unei acceptări mereu reiterate – cu efecte imediate la nivelul simţurilor
(efectul de plăcere), situaţie care va rămâne activă prin conservarea sa în acea calitate existenţială care este „memoria vieţii”, luată
în considerare atât de Freud, cât și de Jung. În cazul adultului, memoria astfel constituită activează doar mecanismul și ingredientul
delectării, inversând raportul finalizării: jocul se afirmă ca ieșire, ca
evadare, ca neutralizare a unui real a cărui toxicitate este resimţită
în inconștient. Ni se impune, așadar, evidenţa că „regula jocului” nu
se limitează nici la provocarea plăcerii, nici la exerciţiul unui „ca-șicum” (als ob) fantast ori chiar real, nici la actul (mecanic sau nu) al
comunicării, nici la modularea secretivităţii (între auctorial și lectură) – deși toate acestea și încă altele funcţionale până la un punct
și în forme variate. În ce ne privește, încercând să extragem liniile
unui climax al ludicului, în secvenţa sa hard, preferăm a ne întoarce
către un accept (uneori considerat minor romantic) care plasează
jocul în reţeaua existenţialului – fie ca instrumentar, fie, în situaţii
speciale, drept constrângere –, deci ca imanenţă a fiinţei. Ne ajută,
într-un fel, și psihologia, intermediată de data aceasta prin studiul
consacrat literaturii, în 1972, de către Norbert Groeben (Psihologia
literaturii, ed. rom. 1978).
Particularitatea demersului psihologului german rezidă în încercarea de a supune complexul lecturii orizontului filozofic și, mai apoi,
generalizării estetice, pentru a coborî în registrul metodologic al disciplinei pe care a profesat-o, utilizând și repere desprinse din sociologie (subtitlul cercetării este cel puţin parţial sugestiv: Știinţa
literaturii între hermeneutică și empirizare). Este sensibilă, astfel,
tendinţa depășirii perimetrului strict disciplinar printr-o fundamentare interdisciplinară realizată în trepte: iniţierea se face se face
sub semnul aliniamentului desprins din filozofia lui Husserl, conform căreia eidetica se afirmă fenomenologic ca efort de accedere
la sensul trăit al lumii, idee preluată și dezvoltată în estetica receptării, pentru care subiectul în artă este privit în dubla sa ipostaziere,
ca autor și receptor, suport al dublei apariţii a lumii ca efect al conștiinţei intenţionale. Or, pentru Groeben, multipla focalizare a „știinţei literaturii” în funcţie de implicarea variilor metodologii
disciplinare a împins în criză metoda de cercetare a acesteia, prin inducerea unor indistincţii, esenţială fiind asimilarea trăirii cu interpretarea, ca mijloc de a oculta tocmai puternicul influx al
subiectivităţii domeniului. „Separarea trăirii de interpretare – ac3 / 2018
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centuează psihologul – nu poate fi așadar asigurată metodologic
decât dacă îi corespunde, în paralel, o separare între receptor și cercetător: așa stând lucrurile, această separare se înscrie atât de
adânc în inventarul de metode al unei știinţe exacte a literaturii,
încât ea nu mai poate fi retractată sau suprimată”. Disocierea conduce către afirmarea unui „receptor” (cititor) „în principiu neavizat”,
al cărui praxis se derulează sub semnul „trăirii”, și a unui alt „receptor” (cercetătorul: teoretician, critic și/sau istoric literar), „emancipat de nivelul trăirii”, dar concentrat asupra interpretării, întrucât
„constituirea obiectului este posibilă doar prin înţelegere (sublinierile aut. – n.n.)”.
Revenind la problematica lecturii și a relecturii abordată de Matei
Călinescu, o minimă corecţie o vedem posibilă în consecinţa detalierilor lui Norbert Groeben. Pe de o parte, cititorul obișnuit constituie și el opera, dar prin „trăire”, de unde concretizarea ei puternic
„subiectiv-individuală” și într-un climat din care nu absentează plăcerea, iar adaosul de la prima lectură la relectură nu presupune un
alt tip de „realizare” a operei, ci doar o mai amplă desfășurare și cunoaștere a sa, păstrată fiind și rezonanţa desfătării/plăcerii. Pe de
altă parte, pe diagrama pe care se poziţionează cititorul avizat, se
poate întâlni – în cazul primei lecturi – episodul „trăirii” și al „plăcerii”; dar el, cercetătorul, este marcat atât de „baza de date” cu care
întâmpină obiectul, cât și de presiunea „conștiinţei intenţionale”
care îl trimite spre o relectură ce „concretizează” în regim teoretic.
El „simte” altfel prezenţa operei. Sau, în termenii lui Groeben: „Intenţionalitatea operei literare implică desigur întotdeauna un minimum de conţinut teoretic pe care l-am putut determina cu mai
multă rigoare ca element de encodare atunci când recodăm operele literare (e menţionată „structura de apel a textelor” descrisă
de Iser – n.n.). Corespunzător caracterului intenţional al obiectului,
acesta se constituie prin cointenţie de receptare […]: înţelegerea
spontan-cointenţională a fiecărei opere literare reprezintă domeniul de realitate în legătură cu care știinţa literaturii trebuie să construiască teorii (sublinierile aut. – n.n.)”. Dacă mai poate fi vorba și
în situaţia cercetătorului, la relectură, de „plăcere”, aceasta poate fi
doar una a investigaţiei, a descoperirii și, în final, a edificării unui
construct care îl reprezintă în primul rând pe el și numai prin acest
filtru reprezintă și consolidează și obiectul de origine.
Suntem, cu aceasta, aproape de un habitus al istoricului literar,
schiţat, de pildă, de Mircea Anghelescu (Am fost martor. Istoria literară ca depoziţie, 2017), pentru care relectura nu este o procedură
conjuncturală, ci de-a dreptul indispensabilă. Abordând situaţia textelor din perioada de început a literaturii noastre (Dimitrie Cantemir
cu Istoria ieroglifică, Budai-Deleanu cu Ţiganiada sau poezia lui
Alecu Văcărescu), istoricul literar denunţă încercările de „actualizare” supuse unei „viziuni simpliste, după care textele literaturii
vechi sunt apreciate astăzi într-o modalitate care le desprinde de
contextul lor istoric, de acel «sistem de cunoaștere specific unei
anumite epoci»”. Pentru Mircea Anghelescu, soluţia rezidă într-o
adevărată „explorare arheologică” (exemplificată ca atare prin comentariul Istoriei ieroglifice datorat lui Bogdan Creţu), în cadrul căreia recitirea este asociată inerent unei cercetări prin care se
urmărește „înţelegerea temeiului real, artistic și intelectual” al operei, alături sau în interiorul unei imagini a epocii în care autorul a
creat-o. Este acesta și modul în care, de fapt, constructul teoreticianului poate deveni și el obiect al lecturii și, cu adâncirea funcţiei,
al relecturii.
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Cum iubesc filosofii cu adevărat

Proped eutică. Se întîmplă uneori ca, din varii motive, să
întrerupi lectura unei cărţi şi să o reiei după o vreme, cîteodată fiind
chiar mai mulţi ani la mijloc. Aşa s-au petrecut lucrurile cu corespondenţa dintre Hannah Arendt şi Martin Heidegger, a cărei primă
traducere a apărut în 2007, reeditată apoi după zece ani (v. Scrisori
şi alte documente. 1925-1975, traducere din germană de Catrinel
Pleşu şi Cătălin Cioabă, Humanitas, 2017).
Între timp, au apărut Caietele negre (Schwarze Hefte) ale lui
Heidegger, editate începînd cu 2014 de Peter Trawny, un jurnal de
idei ţinut de prin 1931 şi pînă prin 1970, care relevă fără nici un
dubiu angajarea politică a gînditorului, caiete pe care autorul a precizat prin testament să fie publicate numai după patruzeci de ani
de la moartea sa (26 mai 1976). Învinuirile naziste aduse lui Heidegger nu sunt noi, ele au făcut obiectul unei cărţi controversate,
Heidegger and Nazism (1987), de Víctor Farias. Procesul ideologic postum a început însă mai serios odată cu publicarea acestor însemnări politice, care au generat reacţii precum a lui Lutz Hachmeister,
Heideggers Testament: Der Philosopf, der Spigel und die SS (Propyläen,
2014), sau a lui François Rastier, Naufrage d’un prophète, Heidegger
aujourd’hui (PUF, 2015). Revista Charlie Hebdo a publicat, şi ea, un interviu cu acest din urmă exeget, însoţit de o caricatură cu un cuptor
în focul căruia cineva aruncă volume din Heidegger cu lopata. Sub
caricatură stă scris: „Trage în piept, e de Heidegger” („Fume, c’est du
Heidegger”).
De acum încolo, nu mai poate fi considerat un „detaliu” al
biografiei intelectuale a gînditorului, cum reieşea din comentariile
anterioare făcute, inclusiv din cartea lui Emmanuel Faye, Heidegger,
l’introduction du nazisme dans la philosophie (2005). Cele peste 1.200
de pagini ale volumelor 94-96 din Opere nu mai pot fi ignorate, ele
impunînd o resemnificare a unor segmente ale operei metafizice,
acolo unde mesajul politic este consubstanţial discursului filosofic.
Ontologia politică a lui Heidegger, scrisă cîndva de Pierre Bourdieu
(tradusă la noi, în 2015, de editura Tact din Cluj), a devenit mai actuală ca niciodată.
Însă nu aceste pagini de partizanat politic mă preocupă
acum. Ceea ce mă interesează este exclusiv documentarul epistolar
al legăturilor dintre Heidegger şi Arendt, o corespondenţă în care
întîlnim doar unele aluzii sau precizări generale la atmosfera politică a vremii, alături de o disculpare a filosofului de antisemitism.
Hazardul a făcut să continui a citi acest „documentar” imediat după ce revăzusem schimbul epistolar dintre Cioran şi cea din
urmă femeie care l-ar fi pus pe jar (v. Friedgard Thoma, Pentru nimic
în lume. O iubire a lui Cioran, Ed. Est, 2005).
Doi filosofi, două iubite, după care nu au mai urmat, probabil, altele două. Pentru Heidegger, pare să fie prima (las la o parte
pe soţia acestuia, pe care n-am dovezi să o calific drept cea dintîi iubire) şi ultima (sper ca informaţiile mele să nu fie inexacte). Pentru
Cioran, era doar ultima (mare?!) iubire şi atît.
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Dar nu asta e deosebirea care le separă, ci altceva. Sunt
mai întîi indicii temporali: daimonicul îi izbeşte, ca să preiau formularea filosofului german, la vîrste diferite: Heidegger avea treizeci şi cinci de ani şi se îndrăgosteşte de studenta lui, Hannah,
evreică, de nouăsprezece ani, în schimb Cioran este septuagenar şi
îi cade cu tronc o tînără profesoară de filosofie din Germania. Arcul
de timp al acestor aventuri este şi el diferit: pentru Hannah şi Martin, este vizată o jumătate de secol (1925-1975), în vreme ce pentru
Friedgard şi Emil, paranteza e doar de un deceniu (1981-1990). Contextele însele, atmosfera socio-politică şi culturală nu sunt, nici ele,
aceleaşi.
Dincolo de aceste cadre formale şi superficiale, mărcile
ideatice şi stilistice ale celor două registre de scrisori şi documente
sunt cele ce fac diferenţa. Nu reiau aici ceea ce am scris despre corespondenţa lui Cioran, care pare mai degrabă că exprimă o pasageră şi inegală zbenguială amoroasă a filosofului. Epistolele sale
sunt scurte şi scrise la prima mînă, atinse uneori de o anume frivolitate. În schimb, la Arendt şi Heidegger, textul scrisorilor e relativ
elaborat, grav şi angajează în metabolismul lui cîte ceva din propria
filosofie, care, deloc inadecvată, dă greutate subtilă mesajului.
Aşa cum e alcătuit, dialogul Arendt-Heidegger n-ar putea
fi numit un „roman epistolar”, chiar dacă avem un mare coeficient
estetic în scrisul celor doi. Sunt mai degrabă pagini care, selectate,
exprimă o schiţă de fenomenologie şi de hermeneutică a iubirii. O iubire în care starea civilă a celor doi e diferită: Heidegger, profesorul,
e căsătorit şi cu copii, Arendt, studenta lui, e singură-singurică. Mă
aştept să mi se dea o replică a simţului comun, cum că, probabil,
demonul iubirii nu ţine seama de starea civilă a celor cuprinşi de
vraja lui.
Povestea lor de iubire a început cu acel coup de foudre al
privirii studentei Hananh la un curs de filosofie, într-unul dintre amfiteatrele Universităţii din Marburg (nr. 11, ce simbolic, unu lîngă/cu unu). Un străfulger care avea să pătrundă pînă în sinele cel mai
adînc al lui Martin, atent la energia propagată, mai cu seamă că filosofa atunci despre timp şi temporalitate.
Nu se ştie însă dacă, în absenţa îndatoririlor de dascăl ale
lui Heidegger, s-ar fi şi produs minunea complet neprevăzută. Spun
asta pentru totul a fost declanşat de o „oră de consultaţie” în cabinetul profesorului, cînd, la plecare, fără ca lumina să fie aprinsă deşi
se lăsase amurgul, Heidegger îngenunchează în faţa studentei
sfioase, ridică braţele şi-i prinde capul cu mîinile, după care o sărută. Arendt e reactivă, îl sărută şi ea („I-am întors sărutul”, îi mărturisea lui Hans Jonas, un confident de-al ei). Demonul iubirii
dăduse, se pare, dintr-o dată, o dublă lovitură.
Volumul cuprinde vreo 168 de „documente”, din care 119
scrisori, cărţi poştale şi scurte mesaje ale filosofului către Arendt,
toate texte manuscris, 33 de texte scrise de Arendt pentru Heidegger, păstrate sub formă de copii sau ciorne, şi cîteva schimburi de
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epistole între Hannah şi Elfride, soţia filosofului. Avem totodată şi
poeme pe care cei doi şi le-au închinat, mai cu seamă în prima parte
a relaţiei lor, dar şi cu ocazia revederii din 1950, texte care ating şi
exprimă prin inefabilul lor ceea ce proza scrisorilor nu putea face.
Arendt îi dădea de altfel profesorului versuri să le citească, o parte
dintre ele fiind cuprinse în secţiunea „documente suplimentare”,
texte datînd din anii 1923-26 şi 1953, cel din ultimul an fiind transcrierea unei însemnări-parabolă despre vulpoiul Heidegger, scrisă
la Königsberg în aprilie 1925. Şi tot profesorului i-a dat textul
„Umbre”, pagini de jurnal scrise de Arendt în acelaşi oraş al naşterii lui Kant şi tot în 1925.
Se pare că ar fi existat un pact nescris prin care cei doi au
luat decizia de a distruge complet orice document privat care viza
relaţia lor. „Distruge acest bilet!”, scrie Heidegger, parcă sub angoasa fiinţei, o teamă evident culpabilizatoare. Mesajele, cele mai
multe probabil, trimise de Arendt şi aneantizate de destinatar răzbat însă, uneori, din şi dintre rîndurile scrisorilor lui Heidegger.
Numai că înţelegerea mutuală referitoare la dispariţia documentelor, cel puţin din partea lui Arendt, nu a fost respectată. Ea a păstrat
textele într-un sertar al scrinului aflat în propriul dormitor, salvînd
astfel de la pieire o poveste nu doar de iubire.
Postfaţa celei care a alcătuit ediţia germană, Ursula Ludz,
lămureşte sintetic specificul corespondenţei şi al relaţiilor dintre cei
doi parteneri de dialog. Constată înainte de toate că personajul care
domină de la un capăt la altul este Heidegger. Ba strînsă, ba lipsită
de francheţe, ba vidă pur şi simplu, comunicarea dintre cei doi iubiţi
pare marcată de o anume pudoare şi de o ambiguitate a sincerităţii, ceea ce recunosc reciproc, dar fără a devoala şi cauzele acestor
insuficienţe. Arendt îi spunea de altfel unei prietene că: „Există o
vină a deschiderii către celălalt”, iar Heidegger observa (după „re-vederea” din 1950, cînd a cam tăcut) că: „De obicei vorbim prea mult;
uneori, însă, spunem prea puţin” (v. p. 81). De o atare duplicitate
sau complicitate jucăuşă vorbeşte într-un fel şi Arendt în jurnalul ei
de idei, într-un text-parabolă despre „povestea adevărată a vulpoiului Heidegger” (v. pp. 433-435), redactat la Königsberg în aprilie
1925.
Într-adevăr, limbajul scrisorilor e paradoxal: sau spune
prea puţin din ceea ce, poate lacomi sau curioşi, am vrea să aflăm,
sau e prea dens, abscons chiar, cu conexiuni subterane care trimit,
e cazul lui Heidegger, spre textele sale metafizice. Un motiv, acesta
din urmă, pentru a încapsula corespondenţa în corpusul operei ca
atare, o dovadă că viaţa are credit în faţa operei, cu care se întreţese
armonic. Un autor, spune Cioran, e de căutat şi aflat mai degrabă în
corespondenţă, decît în operă.

profesor de filosofie. Cea dintîi epistolă este din 10. II. 1925, unde tînărul gînditor se adresează cu: „Dragă domnişoară Arendt” (apelativele, în această parte de corespondenţă, sunt variate: „dragă
Hannah”, „dragostea mea”, „scumpă Hannah”, „iubita mea”,
„scumpa mea”, „iubito”, „draga mea Hannah”; cea din urmă pare să
domine; iar în încheiere spune de multe ori: „Te sărut cu drag”).
Se consumase „pasul decisiv” din ora de consultaţie, cel
cu primul sărut, dar şi o plimbare în care Heidegger şi-ar fi „pierdut
o clipă cumpătul” (probabil o îmbrăţişare şi un alt sărut neprevăzut). Acum profesorul se adresează studentei lui decent şi elegant.
Ar vrea ca între ei „totul să fie simplu, limpede şi neprefăcut”, epitete simplu de rostit, dar mai anevoios de înfăptuit, aşa cum se va
întîmpla de altfel ulterior în comunicarea lor. Nu speră că Arendt îi
va aparţine, dar ştie că va face parte inexorabil din viaţa lui de
atunci înainte, viaţă care „va căpăta o nouă forţă” (p. 11), iar – cum
îi spune la sfîrşitul epistolei – „ceva din limpezimea fiinţei dumneavoastră să treacă asupra scrisului meu” (p.13).
În locul unor emoţii explozive la care ne-am fi aşteptat,
avem pacienţă, gratulare moderată şi rafinament în expresie. Şi
multă aşteptare heideggeriană. Profesorul vine spre studenta lui iubită din depărtare, e interesat de evoluţia ei intelectuală şi de încrederea în aceasta, unicul „ţel” fiind acela de a o face să-şi menţină
o atare atitudine. Nu conteneşte în a-i da mereu sfaturi, între ele să
se bucure şi să dea şi altora din bucuria ei, privilegiu pentru „ocrotire, linişte, respect şi recunoştinţă în faţa vieţii”. „«Bucuraţi-vă!» –
acestea vor fi cuvintele cu care am să vă întîmpin de-acum înainte”
(p. 12).
Heidegger preamăreşte clipa întîmplătoare a întîlnirii cu
Hannah, de fapt un dat al fiinţei, prietenia lor fiind totodată şi un
dar („Să nu ajungem să desfigurăm acest dar, căzînd pradă autoamăgirilor pe care viaţa, în exuberanţa ei, le aduce cu sine”), un dar
care se transformă însă într-o obligaţie de a fi la înălţimea unei atare
relaţii. Începe de pe acum un fel de fenomenologie a percepţiei corpului iubitei. Semne senzuale intelectualizate, eterate. Cuvinte alese
pentru imaginea genuină a Hannei: ochii ei sunt plini de credinţă,
fruntea e pură, chipul e „atît de drag” şi nu poate fi despărţit „de încrederea curată, de bunătatea şi de puritatea fiinţei” sale (trăsături,
vom vedea, mereu reiterate în alte şi alte epistole).
Nu o „diafană prietenie între două suflete” e relaţia dintre
ei, ci dragoste la prima vedere: „Daimonicul m-a izbit din plin”, cum
recunoaşte înfrînt filosoful în epistola din 27. II. 1925, după care
adaugă: „Rugăciunea tăcută a mîinilor tale dragi şi fruntea ta luminoasă au vegheat asupra-mi, transfigurînd totul cu feminitatea lor”
(v. p. 15).

Cadre de start ale iubirii. Ursula Ludz a ordonat relaţia Heidegger-Arendt în trei mari capitole: „Prima vedere” (începînd cu
1924-25), „Re-vederea” (1950) şi „Toamna” (după 1966), descifrînd
tot atîtea „perioade de vîrf” ale relaţiei celor doi.
Primul interstiţiu începe în „noiembrie 1924”, un poem cu
acest titlu, care nu e însă situat de editor în fruntea secţiunii, şi se
încheie odată cu iarna 1932-33. Scrisorile de aici merită comentate
poate în detaliu, pentru că avem în ele un fel de cod genetic al întregii relaţii. Ele sunt, cum vom vedea, Grundul iubirii, un strat carei va menţine pe cei doi toată viaţa într-o discretă comuniune
spirituală.
Sunt însă cadre de start dintr-o iubire care pare inegală în
cele din urmă şi poate de aceea cu unele sincope şi neîmpliniri. Heidegger are familia lui, altfel spus duce o viaţă dublă, e infidel, oricît
de mare ar fi fost iubirea ce s-a abătut asupra lui. Are 35 de ani şi e

Scenografie metafizică. E perioada cînd Heidegger lucra la
Fiinţă şi timp (care va apărea în 1927), iar relaţia cu Arendt nu poate
trece drept vreun experiment metafizic sau o simplă aventură aptă
să decomprime cutremurul nervilor după ore de reflecţie metafizică. G. Liiceanu afla1 în corespondenţa filosofului cu studenta sa
un suport existenţial – „existenţialii”, id est: experienţe de viaţă –
pentru opera la care tocmai lucra, Fiinţă şi timp. Este literatura, o
parte din ea, care lipseşte din atît de densul şi impersonalul op filosofic.
Încorsetaţi în cotidianitate şi în chingile impersonale ale
lui „se”, nu aflăm în lucrarea filosofului german „referenţialii” sau
pilde, scenografii prin care să putem ajunge la sinele nostru, inclusiv
la sinele cel mai adînc. Aşa se face că, „Pentru a fi «referenţială»,
Hannah trebuie să devină Julieta”2, spune tot Liiceanu. Discursul filosofic ar fi fost astfel parţial salvat prin apelul la literatură. Tocmai
de aceea scrisorile sunt oaze în deşertul arid al discursului abstract
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despre fiinţă şi timp, scrisori care aduc cu ele şi un discurs al seducţiei, iar hermeneutica făcută iubirii, bucuriei şi aşteptării – pentru
a lua doar trei nuclee semantice – e sincronă cu puterea de judecată despre temporalitate sau Da-Sein.
Scrisorile sunt, iată, pentru fenomenologul Heidegger, prilej, între altele, de destăinuire a unei meditaţii hermeneutice pe
care o face posibilului şi identităţii fiinţei umane, autenticităţii persoanei iubite şi misterului uman numit iubire. Sunt pagini, cum spuneam, de veritabilă hermeneutică a iubirii. Aici surprinde în act
facticitatea existenţei umane, frenezia nevăzută a fiecărei clipe de
viaţă. Heidegger se întreabă, deloc retoric, în rîndurile trimise în 21.
II. 1925: „De ce oare, dintre toate posibilităţile date fiinţei umane, iubirea este pe departe cea mai bogată şi de ce, pentru cei care ajung
să o trăiască, ea devine o dulce povară”? (subl. mea, ID). Folosind apelativul „dragă Hannah”, de data asta nu mai este vocea profesorului, ci a omului alcătuit şi lacerat/macerat de emoţii şi sentimente,
pe care le deconstruieşte însă filosofic.
Şi continuă interogaţia cu un posibil răspuns: „Deoarece,
iubind, ajungem să ne transformăm în ceea ce iubim, rămînînd totuşi noi înşine” (p.13). Numai că un atare gest, adaugă filosoful, pare
să fie unul neîndestulător cu mulţumire şi recunoştinţă faţă de fiinţa iubită. Vor urma şi alte răspunsuri, pentru că sunt mai multe,
toate respirînd aerul dens al meditaţiei metafizice. Relaţiile dintre
„eu” şi „tu” şi trecerea la „noi”, raportul dintre „apropiere” şi „depărtare”, angoasa fiinţei, loialitatea reciprocă şi altele sunt puse la
lucru. Într-o scrisoare spune: „a fi prins total în iubire = a fi împins
în existenţa ta cea mai proprie”. „Amo, volo ut sis” – te iubesc, vreau
să fii ceea ce ești, cum zice Augustin (v. p. 35).
Filosofarea lui Heidegger în scrisori se petrece totuşi, întrun fel, şi în registrul impersonalului „se”. Nu se referă la el sau la
Hannah, cu toate că scrisorile îi sînt adresate ei, ci încearcă să mediteze obiectiv. Însă Eul subiectiv nu doarme, e doar dincolo de cortină. Iar cînd foloseşte vocabula „celălalt”, vom subînţelege mai
totdeauna că e vorba (şi) de Ea. „Fidelitatea faţă de noi înşine” şi
„credinţa necondiţionată în celălalt” sporesc taina iubirii, spune deopotrivă filosoful şi iubitul. Şi ceea ce este poate cel mai greu de înţeles este „irumperea prezenţei celuilalt în viaţa noastră” (p.14),
relaţia pe care o instituie între ei iubiţii, cei ce îşi dăruie reciproc
destinul şi se pun în slujba unei iubiri curate (dăruirea de sine trebuie să se păstreze „la fel de vie precum în ziua dintîi”).
Toate aceste reflecţii par banale dacă n-ar fi concretizarea
unei idei cu adevărat grave: „Apropierea nu este aici decît faptul de
a fi în extrema depărtare faţă de celălalt” (p. 14, subl. mea). Şi o nuanţează. O depărtare în care conturul unui „tu” e clar şi care, într-o
transparenţă greu de priceput, îi permite să îşi reveleze prezenţa sa
nemijlocită.
Să nu uităm însă nicio clipă că sunt scrisori de dragoste
între doi iubiţi (deocamdată doar unul dintre ei se spovedeşte), e
drept la începutul relaţiei lor, pe care o vor deocamdată discretă,
ferită de ochii curioşilor. Lui Arendt îi era de altfel teamă să fie văzută alături de filosof, dar acesta o linişteşte: „Însă se mai poate întîmpla aşa ceva? Nu a fost deja totul şi nu va fi mereu aşa? Am făcut
noi ceva ca să fie aşa?” (p. 32). De fapt erau doi îndrăgostiţi cu stare
civilă diferită: Heidegger e căsătorit, are şi copii, în vreme ce Arendt
va face pasul acesta puţin mai tîrziu, în 1929, cînd îl acceptă ca soţ
pe Günther Anders (pînă în 1937, cînd divorţează), filosof şi scriitor
austriac, după care va fi soţia lui Heinrich Blücher (1940-1970), filosof şi poet german, mort în urma unui infarct.
O altă ipostază în care apare Heidegger în aceste scrisori
de început este cea de protector al fiinţei iubite. Se întreabă la fel de
calm (suntem tot la textul-document din 21. II. 1925) ce are el de
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făcut în acel „moment decisiv” al vieţii lui Arendt. Să o protejeze ca
nimic din ce e nobil să nu fie distrus, să „transfigureze” ceea ce a
fost greu şi dureros în viaţa ei şi să elimine tot ce îi este alogen.
Punctul arhimedic rămîne în continuare cel al posibilităţilor „fiinţei
feminine” în nexul cauzal al atmosferei academice, un context în care
curiozitatea, flecăreala şi orgoliile deşarte nu pot fi evitate.
Nu pot să nu reamintesc şi să reiau aici acea însemnareparabolă din jurnalul de idei al lui Arendt care începe ca-n paradoxul lui Eubulide: „Heidegger declară, plin de mîndrie: «Lumea spune
că Heidegger este un vulpoi»”, după care redă „povestea adevărată
a vulpoiului” (v. pp. 433-435). Şi totuşi există o ieşire, crede filosoful,
o salvare din acest melanj compromiţător şi atins de ceva promiscuitate: femeia, cea care, „prin felul în care ea este”, va fi cea care
dă „nobleţe vieţii spirituale libere” (p. 15, subl.ns., ID). Epistola celui
ce semnează „Al tău, M.” se încheie goethean cu elogiul naturii, al
lunii mai, cînd va începe un nou semestru, cu liliac, pomi în floare şi
„grădini tainice”, cu imaginea serafică a iubitei care, „îmbrăcată întro rochie diafană de vară”, va „intra pe poarta cea veche”. Nu uită să
invoce în avans, entuziasmat, viitoarele seri de vară, mirajul florilor
şi al muşchiului din „inima pădurii” pe care iubita lui o va cunoaşte
cîndva, dar şi magia muntelui şi liniştea stîncilor („în ale căror contururi fiinţa ta, în măreţia ei, se regăseşte toată”).
Filosofie şi descriere a naturii, se va zice, pe care Heidegger
le face de la fereastra cabanei sale de la Todtnauberg, din Munţii
Pădurea Neagră, acolo unde se retrăgea să scrie. Imagini care premerg aceleia în care tînărul gînditor cade răpus de săgeata lui Cupidon. „Niciodată nu mi s-a mai întîmplat aşa ceva”, spune
Heidegger sub povara daimonicului, după care continuă ca un adolescent: „Pe drumul de întoarcere, în ploaia torenţială, mi-ai apărut
încă şi mai frumoasă şi măreaţă. Mi-aş fi dorit să cutreier nopţi în şir
cu tine alături” (p. 16, subl. mea). Şi pentru că Hannah se pregătea
să plece într-o excursie (era vacanţă), o imploră să-i mai spună „cîteva cuvinte” („Nu te pot lăsa să pleci aşa”), chiar dacă nu sunt „frumos” scrise, dar să fie ale ei.
Paradigma auditorului. Este martie 1925, Heidegger e din
nou la munte, de unde îi face elogiul binemeritat al privilegiilor: singurătate, comuniune cu soarele, furtuna şi apropierea cerului, „simplitatea urmei lăsate pe zăpadă”, sunetul tăietorilor de lemne care
se aude de la distanţă, toate astea „ţin sufletul departe de orice
fragmentare a existenţei şi de orice uzură mentală” (p. 17). Pare a
avea tot ce-i trebuie spiritului să lucreze, mai puţin prezenţa Hannei, de care ar vrea să se bucure la cabana lui. De aici, din Todtnauberg, îi trimite o lungă epistolă (21. III. 1925) în care rostul şi cum-ul
rostirii filosofice trec pe primul plan.
La Freiburg, a fost absorbit de munca lui de profesor, iar la
Marburg îl încearcă nemulţumirea în faţa stagnării care ameninţa
universităţile: „trag de studenţi ca să le bag ceva în cap” (parcă sună
cumva contemporan acest enunţ!). Se plînge pînă şi de Husserl, e
dezamăgit din cauza faptului că îmbătrîneşte şi este obosit. Îşi pune
astfel problema diferenţei dintre „formarea concepţiilor despre
lume şi cercetarea filosofică cu adevărat ştiinţifică”, fără să-i fie indiferentă accesibilitatea discursului său filosofic. Cum să faci ca
ideile să fie mai simple, dar nu atît de mult căci pot deveni în acest
mod enigmatice. Pe de altă parte, nici nu ar vrea ca auditorul – să
spunem: receptorul – „să creadă că filosofia poate da un răspuns la
întrebările lui” (p. 19). Filosofia de masă, „pentru marele public”, i se
pare o adevărată absurditate.
Fac aici o paranteză, venind vorba într-un fel de paradigma
auditorului. Despre cea feminină în raport cu filosofia lui Noica vorbeşte Liiceanu într-un text admirabil. Dar ce a însemnat auditoriul
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numit Noica în faţa discursului heideggerian interbelic? „Asist la un
seminar al lui Heidegger. Curios, nici el nu poate scăpa de ticurile
profesoratului. Vrea răspunsuri corecte: nu să gîndească elevul, deci
să aproximeze; ci să ştie.” După care conchide: „Esenţa profesorului
e de a împiedica gîndirea să fie căutare, spre a fi exactitate.
Să nu se poată fără asta?”3.
Era indexată aici obsesia filosofiei de a deveni o ştiinţă
exactă („strenge Wissenschaft”), cînd ea se interesează în fapt de
„cum e cu putinţă” o atare „ştiinţă”4. Sunt rînduri scrise în 1944, în
Jurnal filosofic, la sfîrşitul perioadei germane (1940-1944), cînd Noica
s-a aflat la Berlin ca referent pentru filosofie în cadrul Institutului
Româno-German. În aceeaşi perioadă, un alt român, Alexandru Dragomir, era înscris (sept. 1941) la doctorat sub conducerea lui Martin
Heidegger, urmărind Philosophisches Seminar al acestuia. Filosoful
german era profesor la Freiburg (la Facultatea de Filosofie), aici
unde se pare că s-a dus să-l asculte şi Noica. Dar, cum credea despre Kierkegaard că deşi „a atins toate problemele valabile”, le discută anost „aproape întotdeauna”, tot aşa se exprimă şi despre
profesorul Heidegger, care pare să nu aibă, ca şi Aristotel, „demonul
filosofiei”: aceştia „filosofează pentru alţii, nu pentru ei. Scriu ca să
predea, nu ca să se lămurească”5.
Aşa lasă să se întrevadă o însemnare făcută, cred, prin
1941, cînd Noica nu pricepea ce însemna tautologia profesorului şi
filosofului german: „Am auzit pe Heidegger cîte o oră la interval de
doi ani. Spunea acelaşi lucru; sau lucruri pe care nu se poate să nu
le fi spus încă de la prima lecţie”. Asta credea tînărul filosof român,
în vreme ce aceia „care-l ascultau de mai multă vreme”, aveau acces
la discursul original şi îi spuneau că: „nu, nu se repeta, pentru ei”6.
Şi totuşi, pentru probele pe care Noica le lua cu penseta
(atenţie: dintr-o ascultare de „cîte o oră la interval de doi ani” – ?!),
îşi dădea seama că era la mijloc nu o sporovăială filosofardă, ci o rostire filosofică adîncă, sfredelitoare: „Gîndea, nu ştiu cum, în spirală.
Nu numai linear şi progresiv se gîndeşte valabil. Poate niciodată linear, ci în spirală, în burghiu, ca într-un act de sondaj. Ştii de la început un lucru, şi-l spui de mai multe ori, îl spui neîncetat sub altă
formă – pînă se spune singur”7. Cu toate aceste sensuri intime, tautologia heideggeriană îi era inaccesibilă lui Noica. Era nemulţumit
tocmai de o atare strategie discursivă şi nu vedea în Heidegger un
filosof important, aşa cum îi va apărea mai tîrziu, la Păltiniş, cînd va
scrie un substanţial studiu introductiv la Originea operei de artă (Univers, 1982).
Fiind vorba de cursuri, pentru a încheia paranteza făcută,
Heidegger şi le tipărea, aşa încît oral îşi putea permite multe figuri
ale discursului metafizic. Codul filosofic era în pagina scrisă şi mai
puţin în oralitatea rostirii. E şi motivul pentru care îi spune lui
Arendt să nu-şi mai ia notiţe cînd el vorbeşte la curs, ci să fie atentă
la, ceea ce făcea într-un fel şi Noica, „mersul gîndului” imanent rostirii filosofice.
Eul i ub itei – umbre şi l umini. Să revenim acum la acea
lungă epistolă din 21. III. 1925. Pentru că furtuna erosului nu-i dă
pace, în mintea lui Heidegger îi reapare („Cu dor”, cum încheie scrisoarea) imaginea fetei intrate prima oară în biroul său, „îmbrăcată
într-o haină de ploaie, cu pălăria trasă adînc pe ochii mari şi senini,
dînd răspunsuri sfioase şi scurte la toate întrebările”, reprezentări
care-l fac pe filosof să înţeleagă că „viaţa este istorie”. Prezenţa,
mereu prezenţa iubitei Hannah îi umple sufletul de bucurie, resursă
vitală pentru cel ce trăieşte şi munceşte „ca un apucat” (p. 21).
Vreme de două luni (febr.-aprilie 1925) avem o succesiune
cu documentele doar ale lui Heidegger. Posibile scrisori, cărţi poştale sau bileţele ale lui Arendt lipsesc, trimise cel mai probabil în
neant de destinatar. Apar însă abrupt paginile ei de jurnal intitulate
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„Umbre”, scrise de autoare în aprilie 1925 la Königsberg (v. pp. 2328, din care cităm). E o bună proză introspectivă, confesivă, un exerciţiu fenomenologic asupra propriului eu, propoziţii unde ni se
dezvăluie arheologia interioară a fiinţei şi unde nu e greu să observi
unele înrîuriri de la cursurile profesorului Heidegger.
E un text în care survin idei ce vor marca scrisul lui Arendt
de aici înainte. Adîncită şi închisă în sine, cu o „tandreţe sfioasă şi şovăitoare faţă de cele ale lumii” (subl. mea, ID), trăind o „dedublare a
vieţii” (între „Aici şi Acum” şi „Atunci” şi „Acolo”), „cu pasiune pentru
singular” şi pentru lucrurile pe care alţii le găsesc banale. O alcătuire
fiinţială autonomă, cu marca singurătăţii şi contradictorie în sine.
Pe de o parte ajunsese să se cunoască doar pe sine (!) şi să nu ştie
decît de sine, pe de altă parte trăia o „devastare interioară” (generată de o „tinereţe neajutorată şi trădată”) exprimată printr-un fel
de „oprimare a propriei persoane”, blocîndu-i astfel accesul spre
sine. Pe scurt, o natură duală care-i punea un obstacol insurmontabil în calea cunoaşterii de sine. Linişte în afară, dezastru în interior, ca-n personalitatea olimpianului Maiorescu, bunăoară.
Jurnalul lui Arendt expune la vedere vulnerabilităţile autoarei, „umbrele” personalităţii sale. Atitudine insolită faţă de damnare, inuman şi absurd, cu o fragilitate personală extremă, mereu
dezarmată, fără puterea de a se apăra, stăpînită de o „spaimă animalică” în faţa lucrurilor elementare şi fireşti. Trăieşte însă, cu toate
astea la un loc, parcă exorcizant, o suferinţă benefică fiinţei sale. Şi
asta pentru că este, totuşi, o perioadă a acelei tandreţe sfioase şi şovăitoare, cu care nu intră în conflict în „zorii sfioşi şi aspri” caracteristici tinereţii, etapă în care trăieşte într-un exil interior, prăbuşită
însă de apăsarea unei angoase.
Pigmenţii luminii venite dinspre Heidegger sunt evidenţi.
Visele tinerei de nouăsprezece ani îi deschid însă noi fîşii ale realului. Angoasa devine mai întîi o formă de nostalgie prin care „împietrirea” fiinţei (indiferenţă de „carne fără viaţă” în faţa bucuriei şi
suferinţei, durerii şi disperării) pune prezentul între paranteze şi o
face să adere la o singură certitudine: „totul are un sfîrşit”. Şi dacă
există sfîrşit, există inexorabil şi un nou început. Contradictoriul
irumpe din nou. Radicalitatea excesivă de altădată devine acum una
în minus: totul îi scapă şi se destramă necondiţionat, fiinţa ei devine similară cu o umbră „ce se strecoară pe un drum, palidă şi
translucidă, purtînd cu sine o stranietate ascunsă”.
„Umbre”, pagini de jurnal intim, se încheie cu invocarea,
şi ea heideggeriană, a posibilului şi a unei „creşteri organice”, sub
care se va elibera de toate cele nefaste, fără a renunţa însă definitiv la unele beneficii ale angoasei: îşi va irosi „tot restul vieţii în experimente haotice şi într-o curiozitate pentru care nu există vreo
justificare şi vreun temei”. E o „agitaţie inutilă” însă pentru că sfîrşitul o va lua „prin surprindere” (probabil una pozitivă).
„Dragostea mea”. Profesorul Heidegger răspunde prompt
paginilor de jurnal pe 24. IV. 1925 şi, la numai o săptămînă, pe 1 mai,
cum va mai trimite apoi la acest text şi în epistolele de mai tîrziu.
Formula de adresare: „Dragostea mea”. A fost copleşit de bucuria
studentei lui cînd i-a înapoiat manuscrisul, după cum încearcă să
scoată din neascundere, la lumina unui soare, sensurile imanente
„umbrelor”. E categoric în exprimare şi fără rezerve: „ai devenit,
pentru totdeauna, forţa care mişcă totul în viaţa mea” (p. 29). Invocă o scrisoare (absentă din volum) trimisă la Cassel (unde Heidegger ţinea conferinţe), în care Arendt i-ar fi spus „dacă vrei să fiu
a ta” – „cînd doreşti”.
Aici e aici. Reacţia în faţa unei cedări necondiţionate este
a unui hermeneut priceput în efecte suav-persuasive: „Dar în ce fel
pot răspunde unei aşteptări şi unei speranţe atît de încrezătoare în
sfiiciunea lor? Ce altceva ţi-am oferit decît lucruri greu de îndurat?
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Şi nu a însemnat totul, pentru sufletul tău, un sacrificiu permanent?
Tu ai avut doar simplul tău «da», liniştit şi sfios, rostit în sala gării”
(p. 29). Prin urmare, Heidegger, filosof cu dicţiunea ideilor filosofice,
însă un cerb în călduri, bărbat căsătorit, cu ceva experienţă de viaţă,
descumpănit sau surprins parcă de fragilitatea partenerei sale, temporizează enunţurile deschise şi se întreabă, sibilinic şi poate cu şiretenie abia disimulată, dacă merită dăruirea ei în schimbul celor
nu uşor de suportat petrecute, atenţie, în vreo două luni şi ceva de
relaţie amoroasă. Nu ştim, putem doar presupune, care vor fi fost
acele neajunsuri pricinuite iubitei sale Hannah.
„Umbrele” îi par lui Heidegger că presupun existenţa unui
soare, nu altceva decît fondul sufletesc al lui Arendt. Are credinţa că
mărturisirile ei, contorsiunile sufleteşti vor fi depăşite prin impulsurile autentice şi fertile ale vieţii. Fraze grave, filosofarde alternează cu propoziţiile edulcorate ale unui îndrăgostit lulea. Ştie să
aştepte şi să facă elogiul aşteptării în iubire, ştie să amplifice energia
erotică, e grijuliu din cale-afară – o grijă parcă paternă – cu starea şi
evoluţia iubitei sale. „Ar mai fi oare iubirea acea mare credinţă pe
care ea o trezeşte în suflet dacă n-ar avea tocmai privilegiul de a şti
să aştepte şi să ocrotească? Faptul că îţi e îngăduit să aştepţi fiinţa
iubită este lucrul cel mai minunat, căci tocmai în această aşteptare
fiinţa iubită devine «prezenţă»” (p. 31). Pentru ca mai tîrziu (v. epistola din 13 mai 1925) să se simtă „preluat” în iubirea studentei sale
(p. 35).
Prin epistola din 1 mai 1925, ca şi prin altele, e continuat
discursul seducţiei depline, după cum e mereu făcută hermeneutica iubirii, bucuriei, tăcerii, mărturisirii şi aşteptării – pentru a lua
doar cinci nuclee semantice subîntinse „Este”-lui. Bucuria este primordială, este esenţa fiinţei umane şi de aceea trebuie lăsată „să
fie”: „Să lăsăm să fie, să ne bucurăm pur şi simplu şi să aflăm aici izvorul fiecărei zile ce va veni” (p. 32). Prin ea, prin bucurie, lumea nu
mai este a unuia sau a altuia, ci a devenit a lor. Mereu ale noastre
sunt drumurile, dimineţile şi florile, bunătatea faţă de ceilalţi şi puterea de a fi pentru altul model, lupta şi implicarea în cele făcute,
toate la un loc le aparţin deopotrivă, mărturiseşte cu candoare adolescentină filosoful, de parcă ar fi un coleg de-al Hannei şi nu profesorul ei, atitudini ce vor deveni „mai bogate, mai limpezi, mai
sigure, pînă vom ajunge să fim cuprinşi de marea pasiune a existenţei”
(p. 33, subl. mea, ID). Care să fie oare „marea pasiune a existenţei”
invocate de filosof dacă nu o mare iubire?!
Heidegger stăpîneşte prea bine greutatea specifică a fiecărui cuvînt. Pentru că Arendt şi-a deschis sufletul prin jurnal şi prin
tăcerile din timpul întîlnirilor, el o învăluie cu vorbe adînci şi frumoase, cu propoziţii şi fraze ce pulsează filosofie, convertind pentru
sine, speculativ şi retoric, o vină asumată: ajungînd în miezul adînc
şi curat al sufletului ei, se simte culpabil de libertatea ei sfioasă, de
încrederea şi siguranţa ei. Bucuria lui Arendt, zice filosoful, îl face
să mediteze la cîtă suferinţă îi poate pricinui – acea suferinţă „dureros de dulce”, cum rostea cîndva poetul nostru nepereche.
Heidegger i-a citit şi poate recitit jurnalul lui Arendt, care
este, şi el, jurnalul unei mici seducătoare travestite, l-a lecturat
poate cu empatia kierkegaard-iană a îndrăgostitului, a iubitului, prilej, din nou, de a-i face portretul încrederii în sine, al regăsirii depline, al speranţelor sortite izbîndei, al proiectelor mari şi de lungă
durată în care o vede angajată. Fiinţa genuină a lui Arendt (un „spiriduş poznaş”) îi pare că exprimă un „da” plenitudinar, aşa încît, pentru el, nu există „ceva mai măreţ decît să te poţi afla de-a pururi în
aşteptarea unei asemenea fiinţe” (p. 32, subl. mea, ID). Aproape
nimic nu-i scapă fenomenologului: părul şi mîna iubitei, tăcerile ei
din timpul întîlnirilor, siguranţa de sine, liniile feţei, „fruntea arcuită
semeţ precum munţii”, splendoarea clipei în care-i pare o sfîntă
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(„cînd te arăţi pe de-a-ntregul”), sfiiciunea „prea sfioasă”, umilinţa
dăruită de Sus, sufletul plin de răbdare, planurile de viitor, nădejdea
convertită în ispravă. Trăsături care-l fac să exclame într-o temporalitate care-i era la-ndemînă: „Aşa se face că ai devenit prezentul
meu, din clipa în care, pătrunzînd în el, ai fost ultimul său dar”.
„M-ai preluat în iubirea ta”. În luna mai 1925, Heidegger îi
trimite lui Arendt vreo patru scrisori şi un bileţel. Prima dintre ele,
din 13 mai, e înţesată de patetism şi de un fel de robie suzeran-erotică. Reproduce la început două versuri din Stefan George: „O zi atît
de mare pentru mine/ Şi-atît de repede răpită” (Cîntec de zi), pentru
ca apoi să continue la fel de fragil şi neputincios: „De data asta nu
mai am cuvinte – pot numai să plîng, să plîng”. Citeşte De gratia et libero arbitrio a lui Augustin şi cu o avalanşă de epitete descrie şi
preaslăveşte pentru a nu ştiu cîta oară farmecul măreţei clipe cînd
Hannah l-a cucerit. „Faptul că poţi asta, copilă, înseamnă că ai crescut mare şi că meriţi veneraţie. Abia cînd venerezi ajungi să descoperi viaţa şi tocmai asta îi dă vieţii măreţie” (v. p. 34). Se roagă lui
Dumnezeu, spune el, „să-mi păstreze mîinile curate, ca să pot ocroti
această comoară” (p. 35).
O pierdere enormă sunt scrisorile lui Arendt pe care Heidegger le-a distrus, dar pe care el nu încetează a le lăuda pentru
conţinutul lor. Îi mulţumeşte de fiecare dată pentru ele, pentru faptul că, prin ele, „m-ai preluat în iubirea ta, tu, iubita mea” (subl. mea),
iubire din care, spre deosebire de alte stări, nu există decît o singură ieşire şi nu te poate ajuta altcineva: „totul înseamnă: a fi prins
total în iubire = a fi împins în existenţa ta cea mai proprie. Amo înseamnă volo, ut sis, a spus cîndva Augustin: te iubesc – vreau să fii
ceea ce eşti” (p. 35). E în fapt o idee augustiniană, şi nu un citat din
filosofia acestuia. Şi din nou survine tăcerea cu care Hannah îi ascultă fel de fel de poveşti despre el, pentru a trimite apoi sensul în
direcţia înţelegerii a ceea ce este expus: „Adevărul este că amîndoi
facem parte dintre cei care vorbesc greu, dar care, totodată, ştiu să
înţeleagă o tăcere!”
Nu e greu de observat că şi aici, dar şi în alte epistole, Heidegger e tautologic, se prevalează de tautologie, o figură ideatică
proprie de altfel gîndirii şi metafizicii sale. Fervoarea iubirii lui Heidegger pentru Arendt e neîncetat reiterată cu o aceeaşi şi nuanţată
reţea de semnificanţi: tăcerea de care tocmai aminteam, ochii, fruntea, mîinile, bunătatea, sfiiciunea, siguranţa de sine, fermitatea,
idealul înalt pe care-l proiectase tînăra studentă. Şi toate aceste indicii sunt încărcate cu o energie erotică greu de suportat. Prins cu
treburi mărunte, îi scrie: „Mi-e tot mai dor de tine şi dorul meu este
din ce în ce mai greu de stăpînit” (p. 36). Îi face invitaţia să treacă pe
la el (cel mai adesea seara, după ora 9), să-l ia la o plimbare prin pădure, să treacă pe la banca lor.
Hermeneutica iubirii pe care o dezvoltă Heidegger este în
fapt un fel de spovedanie catolică. Se mărturiseşte pînă la capăt, fără
rezerve, elogiază temperat o „iubire ocrotitoare” devenită destin,
una în care deschiderea faţă de celălalt e deplină, este maximă:
„Taina ce are loc atunci cînd te mărturiseşti pînă la capăt reprezintă
adevărata eliberare de care sinele nostru poate avea parte”; „Cînd
poţi să te deschizi faţă de celălalt este ca şi cum i-ai face un dar – nu
pentru că astfel a ajuns să fie depozitarul unui lucru pe care a ajuns
acum să-l ştie – tocmai că nu este -, ci pentru că îl va păstra astfel
încît să nu-l «ştie» şi să nu «se gîndească» la el” (p. 38). A face astfel
parte din viaţa celuilalt este „singurul mod de uniune autentică”.
Iubirea îi apare lui Heidegger ca o simbioză plenitudinară.
Împărtăşindu-i lui Arendt farmecul întîlnirii dintr-o seară – clipe care
„să nu piară din minte nicicînd şi să fie mereu prezente atunci cînd
ne clătinăm, cînd şovăim sau cînd uităm să fim buni” –,el îi mărturi-
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seşte euforic, cu o sinceritate care nu poate acuzată de facticitate:
„Nimic nu stătea între mine şi tine. Simplul fapt de a fi împreună –
fără nelinişti şi dorinţe, fără întrebări şi îndoieli –, atît de desprinşi
de orice, încît aş fi chiuit de bucurie, dacă veneraţia pe care o simţeam faţă de acea clipă nu m-ar fi făcut şi mai fericit” (p. 39).
Prezenţa lui Arendt în viaţa lui Heidegger este ineluctabilă
aproape în orice moment. Îi citeşte poeziile şi viaţa ei „a devenit tot
mai prezentă” pentru filosof, îi simte aceeaşi prezenţă inexorabilă şi
cînd e „acaparat de treburile” lui: „Cînd îmi merge «rău» e mereu
un semn că totul merge «bine.» Aproape că ajung să simt prezenţa
ta aproape de mine” (p. 39). La cursuri, cu răsuflarea tăiată, îi urmăreşte chipul şi observă că are o altă expresie, una dobîndită prin
bucuria interioară născută de întîlnirile lor, de călătoriile făcute împreună, de fascinaţia munţilor: „Mi-ai spus că din copilărie nu te-ai
mai simţit aşa. Acum ai regăsit-o – ochii strălucitori, fruntea curată
şi mîinile tale sfioase, iradiind bunătate.
Copilă, deoarece ai recîştigat toate astea, nu le vei mai
pierde niciodată” (p. 39).
Să fim atenţi la strategia discursivă aparte pe care o etalează Heidegger în scrisori. E la mijloc o politropie a seducţiei pe care
o derulează cu abilitate de meseriaş al cuvîntului scris. Mereu reuşeşte să schimbe la bursa valorilor negativul pe pozitiv. Se autoculpabilizează subtil şi blînd pentru ca la urmă să cîştige capital erotic:
„Ai fost atît de bună cu mine în ultimul timp – şi, de fapt, nu o merit
deloc.
Să-ţi fie inima bună şi senină” (p. 40).
Sau atunci cînd spune, într-o altă epistolă: „nu sunt destul
de puternic pentru iubirea ta. «A ta», fiindcă iubire pur şi simplu, iubire în genere nu există” (p. 43).
Heidegger transformă şi transferă tautologia din metafizica sa în proza epistolieră, reiterînd cu abilitate, şi cu uşoare accente schimbate, elogiul fiinţei iubite, cu bunătatea, sfiiciunea,
tăcerea, seninătatea şi fermitatea ei. Totodată, nu renunţă nicio
clipă la rolul său de protector şi de revelator al fiinţei lui Arendt. Se
bucură astfel că este lîngă ea în momentele cînd „viaţa şi lumea se
deschid în faţa ta într-un mod cu totul nou”, crede că o ajută să se
înţeleagă mai bine şi mai profund pe ea însăşi, să priceapă „în ce fel
totul ia chipul unui destin” (v. p. 40).
Mai mult, o sprijină ca, prin anumite experienţe, să se confrunte cu sine, să înlăture varii falsificări care i-ar fi denaturat dialogul cu sine. E importantă „credinţa autentică în existenţa însăşi” şi
păstrarea acesteia, credinţa în celălalt, în „tu”, nefiind altceva decît
iubire. Posibilitatea fiinţei lui Arendt îi inspiră multă încredere lui Heidegger. Scrisoarea din 22. VI. 1925 are un titlu simplu şi fermecător:
„Iubito”. Nutreşte faţă de ea nu o „încîntare de moment”, ci o iubire
pregătită să se confrunte cu viitorul, fără să abuzeze de o atare încredere în celălalt: „Iubirea care e capabilă să resimtă anticipat bucuria viitoare este o iubire care a prins rădăcini” (p. 41).
Transfigurat, filosoful vorbeşte despre este-le iubirii şi cum
poate aceasta din urmă să fie, după cum face hermeneutica relaţiei
eu-tu în iubire: ceea ce dăm e pe măsură a ceea ce pretindem de la
noi înşine. Şi din nou fenomenologul aduce în prim-plan trăsăturile
sub care apare chipul iubitei sale: linişte, fermitate, bună-dispoziţie, bunătate şi „pofta de viaţă neîngrădită”, acestea îi conturează
identitatea de sine. Recunoscînd vulpoieşte, adică tot strategic, că e
vulnerabil, inducînd sentimentul unei bravade eşuate, una precară,
filosoful speră în fapt să convertească negativul în pozitiv, aparenta
neputinţă în putere şi dominaţie travestită. Se învinuieşte, de pildă
(v. scrisoarea din 9. VII. 1925), că la ultima lor întîlnire n-ar fi „fost la
înălţime” şi o sfătuieşte să nu se teamă de „astfel de ceasuri şi zile
nereuşite”, căci – o asigură – e părtaş la frămîntările şi nevoile ei,
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eşecul făcînd parte tot din viaţă: „Omul nu este lucrul acela extrem
de plicticos, aflat mereu pe culmi, în care se întîlnesc doar admiraţia, fericirea şi curajul. Drept pentru care te rog să nu-ţi faci ţie o
vină din cauza eşecului meu” (p. 43).
În aceeaşi epistolă, tînărul filosof e încîntat de lectura palpitantă a romanului lui Th. Mann, Muntele vrăjit (apărut în două volume în 1924), pe care, chiar dacă nu-l citeşte prin grila „timpului”
(un astfel de unghi neprocurîndu-i de altfel ceva „impresionant”), îl
admiră pentru uluitoarea şi măreaţa descriere a unei epoci prin grila
unui concept care era atunci în centru preocupărilor sale: „Însă faptul că un fenomen precum Dasein-ul este trăit de lumea lui înconjurătoare, amăgindu-se doar că trăieşte el însuşi, lucrul acesta este
pus în evidenţă cu o asemenea măiestrie, încît deocamdată mă concentrez exclusiv asupra acestui aspect. Sunt un cititor foarte greoi
şi, în plus, sunt foarte chinuit şi slăbit de «cornul» meu din frunte”
(p. 45; era vorba de un furuncul, o dovadă că şi filosofii suferă).
Şi tot în această scrisoare (care se încheie frenetic cu: „Bucură-te, iubita mea”), dar şi în altele, un contrapunct sau un contrafort: vorbeşte de mediul academic şi de generaţia lui Arendt, care
oboseşte mai uşor şi mai des, tineri cu „închegări premature”, lipsiţi
de temeritate în ceea ce fac, dezorientaţi şi ironizînd blazaţi tot ceea
ce le iese în cale, e drept, într-o epocă sterilă, care nu are ce să le
ofere, o epocă în care „totul se perimează rapid, în care doar cei
foarte puternici şi capabili să lucreze în tăcere se mai pot angaja în
ceva adevărat, fără să atragă privirile şi fără prea mult tam-tam” (p.
44). Nu uită să invoce sarcina ce-i „revine femeii odată ajunsă în mediul universitar”, iar gîndindu-se la Hannah – o „neastîmpărată
nimfă a pădurilor” – o asigură necondiţionat că viaţa ei „va fi bogată
şi nu va putea niciodată să fie un eşec” (p. 45).
Odată semestrul 1924-25 încheiat (unul „minunat”), Hannah pleacă în vacanţă la Königsberg şi profesorul rămîne, melancolic şi cu o bucurie retorică, fără studenta şi iubita lui, devenită
„matură şi puternică”: „Te voi însoţi pe drumurile tale şi în visele
tale”. Îi transmite „calde salutări” mamei sale şi o îndeamnă să se
bucure, să iubească viaţa şi să dea frîu liber veseliei din ea, „pentru
ca acest an să poată aduce o frumoasă vară tîrzie” (p. 49; 2 august
1925).
Peste vreo trei săptămîni, Heidegger îi scrie o lungă epistolă de la cabana lui din Todtnauberg. A avut ceva probleme cu sănătatea, n-a putut ajunge în sat sau la poştă, elogiază din nou magia
muntelui şi a priveliştilor înconjurătoare, termină de citit romanul
lui Th. Mann, căruia îi face, în treacăt, cîteva observaţii privind izbînda artistică a autorului, o construcţie din care „nu poţi afla mare
lucru” despre timp. Strecoară şi două neîmpliniri ale operei: începutul celui de-al doilea volum este „slab” şi „nesigur”, iar sfîrşitul –
„pe măsură de artificial” (p. 50).
Scrisoarea este îmbibată, ca şi altele, cu informaţie culturală, cu sfaturi pentru iubita de departe, îndeosebi asupra felului în
care va aborda seminarul de Antropologie a Sfîntului Pavel ţinut de R.
Bultmann („ca să rămîi cu ceva de pe urma lui”; îi indică unele surse
bibliografice). Lectura „în chip de «recreere»” a lui Kant îl face pe
Heidegger să-şi dea seama cît de mult s-a degradat filosofia „nu
doar în privinţa ţinutei şi a stilului”. (va urma)
V. G. Liiceanu, Continentele insomniei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2017.
Ibidem, p. 20.
3
Vezi Constantin Noica, Jurnal filosofic, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 79.
4
Ibidem, pp. 105-106.
1
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6
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Ibidem, p. 96.
Ibidem, p. 39.
Ibidem.
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Anda Ionaș

Când utima sticlă verde va cădea, cortina se va trage definitiv
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Teatru

Renumitul dramaturg și actor japonez, director artistic al Tokyo Metropolitan Theatre, Hideki Noda a oferit spectatorilor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu spectacolul O sticlă verde, o coproducţie Tokyo Metropolitan Theatre și Soho Theatre (Londra),
în asociere cu Noda Map, companie teatrală fondată în 1993 chiar de Hideki Noda. Însăși denumirea Noda Map este inspirată, după cum
se arată în caietul-program al spectacolului, de ideea de a oferi un ghidaj publicului „în spaţiul poetic și fizic al teatrului“, de „a căuta sincronicitatea, pentru ca într-o zi teatrele lumii să se amestece, nu prin cunoașterea superficială a similarităţilor culturale, ci prin înţelegerea profundă a diferenţelor.“

Acest deziderat artistic se realizează cu prisosinţă în comedia O sticlă verde, un melanj postmodern de elemente eterogene, provenite din teatrul tradiţional japonez noh și kabuki, din teatrul clasic european, dar și din cel bulevardier. Încă dintru început, atât costumele celor doi protagoniști soţ și soţie (Bo―Kathryn Hunter și Boo―Hideki Noda) cât și decorul (măsuţa cu picioare scurte, folosită în
ceremonia ceaiului, tapetul, o perdea cu romburi mici, sugerând ușa glisată) trimit la atmosfera unei locuinţe tradiţionale nipone. Cu toate
acestea, un element ne atrage atenţia: fâșiile de tapet stau să se desprindă, parcă lipite în grabă, fapt ce probează deconstrucţia la care
vom asista în minutele imediat următoare. Familia ce locuiește aici pare a se fi îndepărtat de valorile tradiţionale, sub impactul unei lumi
78
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supertehnologizate, tot mai egoiste, ahtiate după entertainment, care a uitat să comunice autentic. Cei doi soţi și fiica lor, Pickle (Glyn Pritchard) sunt surprinși în mijlocul unei controverse: cine va pleca în oraș și cine va rămâne acasă, să aibă grijă de Prinţesa (căţeaua familiei)
care este însărcinată și ar putea să nască dintr-un moment într-altul?
Lipsa de empatie și ciocnirea orgoliilor generează o serie de situaţii comice cu accente burlești, chiar absurde. Bo este așteptat
de colegi la o serată în „Ţara minunilor“, „o oază de veselie inocentă într-un deșert nesfârșit de tristeţe“. Deja și-a pregătit urechi și nas de
șoarece și defilează nonșalant pe muzica veselă a paradelor Disney. Soţia sa, Boo, dansează sălbatic având în mână o pancartă cu chipurile componenţilor trupei sale preferate, Boyz of Noise, ce va concerta chiar în acea seară. Fiica lor, Pickle, pretinde că vrea să meargă cu
prietenii la un tapas, într-un local nou deschis, dar nu durează mult până când se va da de gol: de fapt vrea să se întâlnească cu „maestrul“ ei, care o va avansa la gradul de „locotenent“ în vederea „resetării pentru o altă lume“. Fata este convinsă că face parte dintr-o elită
care a descoperit că universul nostru, ce nu este decât „un program sofisticat de computer“, va înregistra în viitorul apropiat o eroare fatală, colapsând „sub greutatea propriei stupidităţi“. Salvarea ar putea veni din partea extratereștrilor, care încearcă să comunice cu oamenii prin intermediul oilor, motiv pentru care Pickle are în camera ei un coș plin cu oiţe de pluș și ascunde în poșetă o „pilulă a adevărului“.
Cei trei se ceartă continuu, se ocărăsc, își reproșează greșeli din trecut și își anihilează reciproc toate șansele de a evada din casă.
Boo îi distruge telefonul, tabletele și oiţele fiicei lor, ba pe deasupra mai înghite și „pilula adevărului“, iar soţului său îi rupe invitaţia la paradă. Ca să se răzbune, acesta face bucăţi CD-ul formaţiei, Boyz of Noise, pe care Boo spera să primească autograf chiar în acea seară.
După ce se vor fi legat reciproc cu lanţul câinelui, vor fi distrus toate mijloacele de comunicare (computere, telefoane, interfon) și vor fi
aruncat cheile la toaletă, membrii familiei realizează stupefiaţi că nu mai au nici un mijloc de a ieși din casă și nici să anunţe pe cineva despre starea lor, fiindcă locuinţa este izolată fonic și pe deasupra ei nu comunică niciodată cu vecinii. Îngrijorat că vor muri de foame și de
sete, Bo este străbătut de un gând cât se poate de cinic: dacă ar mânca căţelușii Prinţesei, când aceștia se vor naște?
Nevoiţi să recunoască faptul că „prin propriile acţiuni demente și inepte“ au ajuns să fie complet izolaţi, cei trei caută să se descopere ca familie. Dar nu cumva este prea târziu? „Nouă sticle verzi atârnă pe zid și dacă o sticlă verde va cădea, vor fi opt sticle verzi...
Opt sticle verzi atârnă pe zid și dacă o sticlă verde va cădea, vor fi șapte sticle verzi...“ Acest cântecel infantil, ce amintește de „Un elefant
se legăna pe o pânză de păianjen...“ din folclorul românesc, capătă accente tragice transformându-se într-o incantaţie funebră. Lumina
puternică și glasul de copil ce se aude în fundal, anunţând căderea ultimei sticle, echivalează cu pășirea în moarte a celor trei.
Comicul și tragicul se amestecă, tot așa cum pe întreg parcursul spectacolului se amestecă temele profunde și cele superficiale,
teatrul tradiţional și cel modern. Agitaţia și exuberanţa proprie comediilor de situaţie este întreruptă de câteva ori de închiderea luminii,
însoţită de sunete specifice ceremoniilor budiste și mișcarea în slow motion a protagoniștilor. Muzicianul îmbrăcat în negru, ce acompaniază la instrumente de percuţie derularea reprezentaţiei, fără a participa la acţiune, machiajul puternic al actorilor, interpretarea rolurilor masculine de către femei și a celor feminine de bărbaţi, deschiderea evantaiului, semnalând începutul unei invocaţii, amintesc de
formele tradiţionale de teatru japonez: noh și kabuki. Coregrafia, umorul fizic, bataccio, încăierările trimit la slapstick și commedia dell’arte.
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Caracterul oximoronic al spectacolului se reflectă de asemenea în atitudinea personajelor, care folosesc diverse registre de
comunicare, virând brusc de la atitudinea jucășă, chiar deșucheată, la cea gravă, cum este cazul lui Bo, ce trece de la exuberanţa puerilă, născută de gândul participării la paradă în costum de Mikey Mose, la tonul sacerdotal, propriu maeștrilor teatrului clasic, recitând din Shakespeare.
Tot acest melaj nonconformist și inedit nu face decât să atragă atenţia asupra pierderii simţului echilibrului, a îndepărtării omului de nevoile sale naturale (comuniune în sânul familiei, comunicare, dragoste), asupra pericolului căderii în
derizoriu și în ridicol, a dezumanizării prin tehnologizare, a egocentrismului, adică a acelor porniri care se vor întoarce asupra omenirii ca un bumerang.
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eretic independent, complex activ zi și noapte, bun de tipar

Teatru
monodramă
se dedică profesorului mircea braga
personaj: gânditorul - profesor, scriitor, critic literar, filosof, eseist,
editor, etc....
acţiunea se petrece în camera de lucru al gânditorului. mii de cărţi pe
pereţi, un birou, un computer. fum de ţigară. maestrul scrie, gândește
și fumează cu viteze diferite. e de neoprit. scopul există, dar pare de neatins. se chinuie cu mândrie ca un stoic exemplar.
unii cred că sunt eretic cu patalama. nu am patalama, dar nici nu
mă ascund, orice imagine care mi se cuibărește în suflet doare, îmi
induce subliminal ideea apăsătoare că orice reuniune globală de năzuinţe către victorii fără vreun vis aliat este numai simbolic supusă
unui deznodământ gen finalul dialogului dintre david și goliat, simt,
văd cu ochiul liber că-n jur prejudecăţile egalitariste duc la paranghelii festive chiar dacă geografia cunoscută a zilelor noastre se
schimbă către finalul oricărei călătorii și nu se poate afla nimic adevărat despre ce-a fost înainte de încremenirea punctului de vedere
unic și vital: cum că într-o problemă de viaţă și de moarte nu încape
nici dragoste, nici justiţie, doar junghi.
nu fac caz și nu judec apăsat activitatea halucinantă a plăcerilor ludice în sine, ci dependenţa pe care o creează.
deseori ideile își reclamă independenţa, inutil însă, pentru că disciplina impusă din unghi optim de către nervul principal al gândirii
mă trimite din zone nenaturale și gratuite într-un plus de complexitate funcţională.
toate se întâmplă la timp, exact când trebuie, de-aceea, și când
plouă și când nu plouă,
dintr-un banal joc, al sorţii – ar zice unii, inventat pentru delectare
bancară internaţională, toate ideile sunt instituţionalizate, clasate,
drămuite la sânge, așezate perfect în pungi vidate și distribuite în
marile magazine, pentru fiecare muritor, ca la fotbal, să se hrănească și să priceapă toată lumea.
sunt complex activ și totuși nu pot schimba mare lucru pe lumea
asta, investiţiile în revoluţii verzi sunt la modă de ani buni, răsturnarea regimurilor autoritare e un trend pe care orice poet, orice filosof, orice june care gândește îl îmbrăţișează cu mare drag.
gândurile reformatoare care propagă idei despre societăţi democratice active care se pot extrage din filosofia dinamismului econo3 / 2018

mic sunt utopii. nu, nu greșesc! ţigările astea sunt tot mai proaste,
unde-s mahorcile sincere de altădată?
poemul, oricare ar fi el, nu acceptă, teoretic, o existenţă oficializată
și se autodescrie cu mândrie servitor al istoriei nescrise și dușman
activ al tuturor compromisurilor.
nicio melodramă nu înnoiește radical nimic, complexul rămâne
complex, nu se poate transforma instant în pasăre zburătoare și nici
în hopa-mitică juvenil și ostentativ neserios ori în literă folosită în
vreun cuvânt cheie din te miri ce scriere iniţiatică. pun pariu pe zece
buchete uriașe de liliac înflorit că opt cămăși de forţă n-au să fie
destule ca să ţină-n frâu desfrâul la care spiritul scotocitor s-a dedat.
liber justiţiar, pedagog al fanteziei, legat de bunele maniere și cavaler al bunului simţ, un poet nu cade niciodată în greșeala de-a
strănuta cu gura plină în supa de la masa comună.
firește, nu plânge nimeni, nimeni nu se lamentează, supraomul supravieţuiește, subomul rezistă, nimeni nu duce de-adevăratelea
greul lumii ăsteia, plouă fin și toată lumea din cartier creează.
e un du-te-vino cumplit, zi și noapte, poștașul aduce coroana și spinii la pachet, indiferent cine pe cine detronează și sentimentul de
admiraţie pentru concetăţeni campioni dispare, egal de ce grozavă
victorie oferă pretext pentru confesiuni – contemporanii ignoră
făţiș, fără milă, pe oricare arhivar al temeiniciei de-odinioară.
poetul nu vrea la medic. medicul nu vrea la poet. poemul în proză îi
împacă. răceala poetului aleargă înainte, se aprinde când prinde
rima din urmă, se umflă până decolează ca un avion alcătuit din tomuri de cărţi și grămezi de foi scrise zi și noapte, în ciuda celor care
ar fi putut să îi devină urmași dacă poetul ar fi avut liniștea necesară
să se dezlipească pentru câteva clipe de psihoza progresivă și s-ar fi
apucat de iubit.
poate ar fi cazul să-mi fac mea culpa pentru retorica ușor prea raţională, să-mi asum însingurarea gândurilor – doar ministrul nașterii marilor idei poate să compare nuanţele culorilor, să împartă
mecanisme mici oamenilor mari ca să ordoneze și să dureze o cultură și înaltă și tangibilă. despre inima unui sentiment nu vorbește
nimeni. acolo e zidul ţeapăn rău dintre unu și doi.
dacă poţi avea o experienţă extrasenzorială despre care nu poţi povesti, că nu-ţi vin cuvintele și nici n-ai cum, că n-ai cui, e ca și cum și
viitorul și trecutul locuiesc în aceeași gaură de vierme.
poemul fiind și undă și particulă doar asistă la toate măcinările
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astea. zi și noapte. fără medic.
sensul libertăţii, subiectul ăsta mă macină și mă subjugă și mă
obligă să vorbesc adânc, fără pauze, până și despre scandaluri, cel
mai cunoscut fiind cel al peștilor scheletici din acvariul ascuns în
memorie. venetice cuvinte își dezmiardă horcăiturile pe marginea
luminii ce se iţește dur din atelierul improvizat unde experţii meșteresc un nou vers de mers în salturi cât mai înalte, mai lungi, mai
spectaculoase. hait!
nici trecerea nu mai este ce era odinioară. nici lacrimile nu mai au
consistenţă, iar ochiul meu acut critic nici nu mai clipește când poemul trântește de pereţi tot ce-a venit mult mai târziu decât era
așteptat. e hilar, în mod bizar orice urmă de public martor spectator se șterge ca și cum nici n-ar fi existat ori respirat vreodată.
ideea cea măreaţă iese de trei ori din fântâna cunoașterii să aducă
apă vie, despre aia moartă numai de bine, transpiră abundent, de
efort, din lipsă de oxigen, altitudinea e mare, lumea e deshidratată,
lumina albă zgârie ochii, prezentatorii plâng despre ce vând ei, vorbesc tot mai încet, tot mai rar, o să dureze toată seara, tot secolul
se va sparge foarte, o să doară mult, foarte mult. alo, aude cineva?
directorul chioșcului de operaţiuni stă în picioare în pragul ușii,
plânge cu hâcâituri, își frământă mâinile până la roșu, și tace în el,
scrâșnește printre dinţi că ar putea pierde ideea poemului poetului,
nu-l aude nimeni, firește, și e pe punctul de-a zice că bun-detiparul există de-adevăratelea. nimeni nu știe de ce n-o face.
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când am stârnit valuri în presa locală declarând că oricare adept viu
al metaforei poartă inevitabil stigmatul alienării, mi-au spus că-s
eretic. sunt, cum să nu fiu.
știu că în momente de rătăcire ori de durere semenii nu trebuie judecaţi, de-aceea mă rog pentru cei care se chinuie zi și noapte ascunși nevinovaţi înlăuntrul meu.
mă gândesc tot mai mult la lucruri despre care nu se știe nimic, la
foarte multe nu pot, dar oricare dintre ele, este o binecuvântare, o
ramură nouă, suprafirească, a unei puteri delegate spre manevrare
benignă subtilă a tuturor tradiţiilor foste și viitoare.
când adun multele astea gânduri în găvanele memoriei, să le ţin
minte, să nu le uit, să le scriu, simt o greutate mare pe umeri și în
creier, ca un bolovan cât un absolut întreg care zdrobește încet și temeinic într-un algoritm cu eroare brută provocatoare până toate
tainele le pot tălmăci cu ochii închiși, ca cel mai de soi mistagog
nebun în iconare supravieţuind concret la limita infracţionalităţii.
ce fac eu e de fapt o rescriere a nesfârșirii poemului care pătrunde prin ușa reală din necuprins aducând mărturie despre toţi
cei ce se-ascund în el, care încă n-au curajul să iasă la lumină. bun
de tipar.
sfârșit
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Valentin Mureșan

Artiști, meseriași...cârpaci

Să începem cu un exemplu din cotidian, anume din viaţa
sportivă; şi cum tenisul este acum în atenţia fanilor, să ne gândim
la ierarhia jucătorilor. Fiindcă de la Ţiriac şi Năstase la Halep, acest
sport e la modă, sunt foarte mulţi cei dornici să-l practice (mai ales
la tinereţe), amatorii de tenis. Şi marea majoritate renunţă după un
timp, sau îl practică doar din când în când, ca distracţie. Rămân totuşi câţiva ambiţioşi, care urmăresc performanţe şi, odată remarcaţi, se înscriu în competiţii şi campionate de nivel local, apoi, dacă
obţin rezultate bune, sunt încurajaţi, antrenaţi, sprijiniţi şi promovaţi de antrenori specialişti, în cadrul altor competiţii. O muncă asiduă, cronofagă, solicitantă, energofagă, uneori epuizantă… Și totuşi,
în clasamentul naţional şi mai ales în cel mondial, sunt sute de sportivi cu performanţe notabile, între care concurenţa e acerbă, dar cei
mai buni sunt foştii şi actualii campioni, ei fiind numele care rămân
în istorie.
Cam la fel se petrec lucrurile şi în domenii ca cele ale ştiinţelor şi artelor, astfel încât din „mulţii ce se simt chemaţi, puţin
sunt cei aleşi”. În cazul artei plastice (dar şi al altor arte), în stabilirea ierarhiilor şi aprecierilor, intervine atât tradiţia, cât şi moda. De
mirare, dar adevărat, căci gustul epocii şi preferinţele publicului
impun faima repede trecătoare sau perenă a artiştilor. Totuşi, ele
nu anulează vechi valori, chiar dacă pot afirma pentru o vreme artişti cu lucrări mai modeste, dar „gustate” şi instant supraapreciate
de public, de colecţionari şi, nu o dată, chiar de critica de artă. Legată de moda şi gustul momentului este, fireşte, şi evaluarea financiară a creaţiilor. Marile opere ale artiştilor consacraţi, validaţi
de istoria artei nu dispar, dar uneori nu mai sunt în centrul atenţiei
sau intră în umbră pentru mai multă ori mai puţină vreme: …fiindcă
istoria artei este o suită de uitări şi redescoperiri, că nu se poate niciodată prevedea gustul viitorului. (Pierre Descargues).
Orientarea şi preferinţele contemporane nu au reuşit niciodată să şteargă epoci artistice, stiluri sau mari creatori. Arta bizantină le-a părut la un moment dat renascentiştilor uscată, rigidă
(şi chiar „stângace”), plină de inadvertenţe spaţiale şi proporţionale,
excesiv decorativă… Stilul Gotic, a fost considerat „barbar” prin verticalitatea sa monumentală, disproporţionată, copleşitoare, dar tot
numai prin comparaţie cu arta (arhitectura) armonioasă, echilibrată
şi coerentă a Renaşterii şi Clasicismului. Abia Romantismul a „reabilitat” Goticul, înţelegând concepţia artistică ce a stat la baza realizărilor acestuia în arhitectură şi pictură, tendinţa sa de a crea un
fel de spaţiu sacru în care, prin rugăciunile credincioşilor din marile
catedrale, să fie posibilă mult dorita apropiere de Dumnezeu. Iar
mai târziu (la sfârşitul sec. XIX), istoricii de artă au reliefat concepţia creştin-ortodoxă a picturii bizantine, în care personajele divine
sunt supradimensionate şi hieratice, pentru că aparţin „lumii de
dincolo”, calmă, liniştită, măreaţă, cu adevărat superioară, spiritualizată şi ruptă de cea terestră, aceeaşi ierarhie fiind reflectată în lucrări şi când acolo apăreau redări ale sfinţilor, cezarilor, împăraţilor.
Cum am mai afirmat, de cele mai multe ori (mai ales de la
Renaştere spre zilele noastre), marii maeştri, prin forţa expresivă şi
originalitatea a creaţiei lor, „fac” stilurile, (stilul aşa-zis „leonardesc”,
„michelangelesc”, „rafaelesc”, „rubensian”…), câteodată acestea
purtând numele creatorului lor, cel care a impus viziunea sa, devenită în arta adepţilor săi un adevărat stil/model, ce se manifestă dincolo de opera artistului însuşi (Caravaggismul). Vorbind despre
Manierism, Baroc, Rococo, Clasicism, ne referim de fapt la operele
unor pictori geniali, sau având un uriaş talent, urmaţi de pictorii ta-
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lentaţi care le preiau coordonatele stilistice esenţiale, cu mai multe
sau mai puţine note personale, cu mai mare sau mai redusă fidelitate. Ni se pare că, întotdeauna, coloşii artei apar parcă din senin,
autodidacţi în mare măsură (Michelangelo, Rembrandt… Cézanne,
Picasso, Brâncuşi), pe când cei de talent sunt deseori „instruiţi” în diverse, ateliere, şcoli, academii, grupări artistice, sau formaţi de un
magistru ai cărui elevi au fost, dar care ajung foarte aproape de el,
ca măiestrie şi expresivitate.
Dacă revenim acum la comparaţia cu sportivii, marii
maeştri ai artei sunt precum campionii mondiali, iar artiştii foarte
talentaţi ar fi cei din sferturile de finală şi semifinală. Urmaţi apoi de
o întreagă pleiadă de artişti mai modeşti, de staturi diferite („de raftul doi”, cum se spune despre unele cărţi), care, neavând puterile
demiurgice ale giganţilor, nu sunt totuşi doar nişte imitatori, ci manifestă pregnante diferenţe de viziune, vădind în lucrările lor o autentică măiestrie. Ei stau de obicei „sub umbrela” câte unui mentor,
dar au lucrări de certă calitate artistică, de aceea îi putem numi
eventual manieriştii, dar nu epigonii acelora, fiind, de fapt, adevăraţi
„meseriaşi exemplari”, câteodată autentici virtuozi ai picturii. Se mai
întâmplă ca ei să se inspire din creaţia mai multor pictori faimoşi, făcând un fel de sinteze plastice, de asemenea, interesante. Păcatul
cel mai frecvent întâlnit la unii din ei este cantonarea în auto-manieră, executând lucrări ce reiau un model propriu de reprezentare
(de oarecare succes), repetându-l cu mici diferenţe. Dar s-au ivit cazuri în care astfel de creatori „rup tiparul”, lansându-se în noi direcţii, uneori, de o surprinzătoare noutate. Deosebirea dintre artiştii
geniali şi cei de mare talent constă tocmai în originalitatea concepţiei, nu neapărat în impecabila tehnică de lucru etalată, aceasta
fiind prima condiţie a unei lucrări bune. (Cazul lui Rodin poate fi edificator, el este un uriaş înconjurat de elevi foarte talentaţi şi adepţi
care mai târziu au devenit – sunt şi azi! –, sculptori faimoşi: Camille
Claudel, Antoine Bourdelle, Aristide Maillol; dar Brâncuşi s-a despărţit repede de Rodin: „Nimic nu se poate înălţa la umbra marilor
arbori” – i-ar fi spus românul – iar sculptorul francez: „Eşti încăpăţânat ca mine; du-te pe drumul tău.”)
Sigur că această clasare e de obicei subiectivă, totdeauna
fluctuantă, aproximativă şi controversată (ca şi în sport), mai ales
când e vorba de artişti contemporani sau mai apropiaţi de momentul judecării, aprecierilor, a stabilirii cotei lor valorice sau a celei
„de piaţă”.
Se mai poate însă distinge o a treia categorie de artişti,
care ştiu să mânuiască pensulele, dar nu şi penelul (dacă prin acest
termen înţelegem la modul figurat: „Fel, mod, stil de a picta; măiestrie artistică (specifică unui pictor)” – DEX, Ed. a II-a, 1998). Aceştia sunt de obicei pictorii amatori. Totuşi, există şi printre ei
diferenţe: cei ce se recunosc cu bun-simţ diletanţi, pictează cu plăcere/de plăcere şi încearcă să lucreze îngrijit, să realizeze „tablouri
frumoase”, nu lipsite de calităţi, de o oarecare poezie. Deşi sunt adesea priviţi cu dispreţuitoare bunăvoinţă („E un amator!”), ei merită
puţină atenţie, căci nefiind veleitari şi neavând ifose, sunt oameni
cu o nobilă preocupare, cultivând între ei relaţii amicale, fiind dispuşi să înveţe mereu, să colaboreze, să se adune în tabere de vară
şi astfel devin şi admiratori (iniţiaţi) în ale artei. Câţiva dintre aceştia
au frecventat şcoli populare în care au primit lecţii de la profesori
competenţi (absolvenţi ai unor institute de învăţământ superior şi
având ore în şcoli şi licee), citesc cărţi de specialitate, răsfoiesc albume, sunt vizitatori de expoziţii şi muzee. Datorită acestor preo83
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cupări, devin nu neapărat artişti, dar oameni mai elevaţi, sensibili şi receptivi la manifestările artistice, la artă în general.
Revenind la comparaţia cu sportul, aceştia sunt cei care ar fi ca echipele din Divizia C de la fotbal. Câţiva (ca şi echipele
„din B”, care după mai multe meciuri câştigate ajung în „A”), pot să treacă între pictorii talentaţi, alţii rămân pe loc, la nivelul lor,
totuşi demn de luat în seamă.
Din păcate, tot dintre aceştia, se mai poate distinge aproximativ şi derutant, o (sub)categorie şi mai joasă de „mici şi
foarte mici” artişti, de pseudo-artişti, ce constituie „caracuda” fiecărei arte, un fel de pictori care cred şi pretind cu aplomb că
„au clasă”, deşi tablourile lor sunt convenţionale, cu desen sumar, prost, compoziţii dezechilibrate, culoare, „murdară” sau stridentă, alteori cu un fel de dezmăţ cromatic pe care l-ar vrea abstract… Mulţi sunt complet lipsiţi de înclinaţii artistice, uzând doar
de deprinderi, care îi coboară între autorii de kitschuri. Linia de demarcaţie este labilă, căci de multe ori amatori dotaţi având
un succes de moment cedează gustului comun şi „comenzilor sociale” şi coboară ştacheta la nivelul kitschului, iar odată ajunşi
atât de jos, revenirea la un nivel artistic acceptabil devine foarte problematică. Această pseudo-artă urmăreşte să placă unui
număr cât mai mare de neavizaţi, având în vedere, da!, numai aspectul comercial. De dragul câştigului, (pseudo)pictorul „agrementează” imaginea (mai totdeauna figurativă, ca să „placă ochiului!”), cu orice ingrediente preluate din diferite genuri tradiţionale (fragmente de peisaj, flori, fizionomii grosolan conturate…) şi de peste tot (inclusiv din „arsenalul” erotic, dacă i se cere),
spre a compune un „tablou pe gustul cumpărătorului”. Această (sub)categorie de aşa-zişi (pretinşi) artişti este de fapt drojdia,
puroiul, suferinţa şi boala artei, ei sunt cârpacii şi denigratorii artei adevărate, împinsă spre prostituţie, transformată în sclava
banului, a prostului-gust pe care îl răspândesc ca pe o molimă printre cei neinstruiţi şi inculţi.
Arta autentică are însă puteri miraculoase şi, precum pasărea Phoenix, poate să renască din propria cenuşă, pentru
că apar totdeauna creatori care lucrează în felul despre care vorbeşte un cunoscut artist (originar din Mediaş), Mihai Zgondoiu:
„Mă reinventez tot timpul. Astăzi artistul contemporan nu mai este subordonat tehnicilor meşteşugăreşti. Coerenţa creaţiilor sale constă în concept şi în idee.”
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T.S. Eliot
Drumul Crailor de la Răsărit

„Ce vreme rece am avut pe drum,
În cel mai crâncen anotimp
Pentru umblat, și calea-atât de lungă:
Drumuri desfundate și vânt tăios,
Când totu-i mort în ale iernii bezne.”1
Și-ncăpăţânatele cămile, cu pielea roasă și genunchi umflaţi,
Culcate în zăpada pe cale de topire.
Au fost clipe când am dus dorul
Palatelor de vară de pe terasele-nverzite
Și-a fetelor înveșmântate în mătăsuri aducând șerbet.
Și cămilarii blestemând și cârtind
Și părăsindu-și slujba, strigând după femei și băutură.
Și ostilitatea vetrelor de popas de peste noapte și lipsa unui
adăpost,
Și orașele neprietenoase și satele dușmănoase,
Și hanurile jegoase cu preţuri umflate:
Grele vremuri am trăit până-am ajuns.
Către sfârșitul călătoriei ne-am hotărât să mergem noaptea
Iar ziua să dormim pe apucate,
Cu vocile susurându-ne-n urechi, zicând
Că tot ce facem e sminteală.
Apoi, într-o bună dimineaţă ajuns-am într-o vale liniștită,
Sub linia zăpezii, cu vreme moale și parfum de iarbă;
Un pârâu clipocea la vale și-o moară se rotea-n penumbre,
Și trei copaci se profilau pe cerul simţit atât de-aproape.
Și-un cal bălan, bătrân de tot, alerga pe o pășune-ntinsă.
Apoi am ajuns la o tavernă cu frunze de viţă prinse-n grindă,
Și-acolo trei perechi de mâini jucau zaruri pe monede de-argint,
Iar picioarele se-ncurcau în burdufuri golite de vin.2

Acei oameni n-aveau habar de vreo veste, așa că am plecat
Și-am ajuns pe-nserate, nici un moment prea devreme,
La locul atâta de mult căutat; era (am putea spune asta)
acceptabil.
Acestea toate au fost cu vreme lungă-n urmă, îmi aduc aminte,
Și dacă-ar fi să fie, aș mai face drumu-odată, iar acum înscriu,
Înscriu și întăresc
Chiar asta: drumul nostru a fost spre
Naștere sau Moarte? Sigur a fost o Naștere,
Avem dovezi destule și îndoieli deloc. Am văzut nașteri și decese
Și credeam că nu sunt același lucru; dar Nașterea aceasta a fost
Grea și-amară, adevărată agonie pentru noi, ca Moartea, moartea
noastră.
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Traduceri
Ne-am întors acasă, în aceste mari Regate unde suntem Crai,
Dar nimic la fel nu mai este, cu vechile credinţe
În care neamuri pe care le simt străine se-agaţă de zeii lor.
Abia aștept cealaltă moarte.

Portretul unei doamne

În fumul și ceaţa după-amiezii de decembrie
Tablou-i de la sine închegat – cel puţin în aparenţă –
Cu „Mi-am programat această după-amiază pentru tine”;
Cu patru lumânări de ceară în odaia-ntunecoasă,
Patru ochi de lumină sus pe tavan,
O atmosferă precum în cavoul Julietei preafrumoasă,
Anume pregătită pentru ce e de spus sau de la sine înţeles.
Am fost, hai așa să-ncepem, să-l ascultăm pe polonezul nou-venit
Transfigurând Preludiile prin toţi porii degetelor și prin plete.
„Atât de plăcut e-acest Chopin, că al lui suflet
Ar trebui reînviat doar pentru o intimă societate de băieţi și fete,
Doi sau trei, care nu i-ar atinge nici măcar bujorii din obraz,
De care, în sala de concerte, toţi se-ntreabă cu șușoteli meschine.
– Și uite-așa conversaţia alunecă-n extaz
Între regrete cu grijă reprimate și varii veleităţi
Prin note în surdină de vioară
Împletite cu stinse sunete de corn
Și începe, într-o doară.
„Nici nu știi ce mult înseamnă prietenii pentru mine,
Și cum și cât de straniu este să afli-n
Astă viaţă, încropită doar din prejudecăţi și neînţelegeri,
(De fapt nici nu-mi prea place… îţi dăduseși seama?
Nu ești orb deloc !
Cât de pătrunzător ! Și inteligent!)
Să afli un amic de calitate,
Care cu drag îţi și oferă
Valoarea prin care prietenia merge mai departe.
Nici nu-ţi imaginezi ce mult înseamnă să-ţi mărturisesc
aceste lucruri,
Căci altfel viaţa n-ar fi decât coșmar!”
Între volutele de violină
Și pasajele cu sunet spart,
În mintea mea se naște un bubuit barbar,
Un stupid preludiu ca o nesuferită toacă,
Unic ton inconstant și recurent
La urma urmei, o notă spartă și buimacă.
– Să ieșim la aer, să ne-aerisim în volute suple de tutun,
Să admirăm clădiri și monumente,
Să ne potrivim ceasurile după orologiul din turn și să sporovăim
Despre cele mai noi evenimente,
Și-apoi să ne-așezăm tihniţi și ţapul de bere să-l sorbim.
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Acum când liliacul e-nflorit
Ea are o vază încărcată de flori în odaie
Și vorbindu-mi își înfășoară o crenguţă pe degete.
„O, dragă prietene, nici nu știi, chiar nu știi
Ce-nseamnă viaţa, pe care strâns o ţii în palme”;
(Înfășurând cu grijă tulpinile de liliac)
„O lași să curgă, o lași în risipire,
Iar juneţea-i neîndurătoare, mustrări de conștiinţă, leac,
Și râde când nimic nu e de râs.”
Eu îmi sorb ceaiul în tăcere,
Desigur, cu-n surâs.
„Și totuși, privind amurgurile acestea de april, ce-mi amintesc
Parisul primăvara, viaţa-mi, îngropată-acum, de altădată,
Incredibil de senină sunt și, iarăși,
Lumea mi se pare feciorelnică și fără pată.
Și vocea revine cu-n ton dezacordat
De vioară spartă, în după-amiaza târzie de august:
„Mereu am fost sigură că-mi înţelegi pe dat’
Sentimentele, că ești atâta de sensibil
Încât, trecând peste orice, braţul o să-mi sprijini imediat.
Ești invulnerabil, nici măcar călcâiul lui Ahile nu îl ai,
Vei merge mai departe, iar când reușești un bis
Spui: mai toţi s-au pierdut pe drum.
Dar, dragă prietene, ce am eu în plus,
Ca să-ţi ofer ceea ce meriţi cu mii de artificii?
Doar prietenia și afecţiunea mea,
Din partea uneia ce în curând va fi doar vis.
Voi sta aici ca să-mi servesc cu ceai amicii…”
Mă ridic și-mi iau pălăria: oare cum aș putea s-o dau la-ntors,
Ce adăugire lașă mai pot face ?
Eu sunt de găsit în parc în faptul dimineţii,
Citind comicării-n jurnale și rubrica de sport.
Și iată ce remarc în special,
Că o contesă englezoaică va juca teatru, lăsând deoparte
scena vieţii,
Că un grec a fost ucis la polcă,
Iar un bancher a mărturisit cum i-a furat pe oameni, bieţii.
Nu-mi schimb însă mimica cu nici un chip,
Rămân stăpân pe mine
Excepţie făcând atunci când vreo flașnetă obosită
Reiterează o melodie desuetă
Sau când mireasma de zambile de dincolo de zid
Evocă-n mintea-mi dorinţe ce pe oameni îi încântă.
Toate acestea, e lucru bun sau semn fetid?
III
Noaptea de octombrie coboară-acum; mă reîntorc ca și-altădată
Dar totuși cu-n vag sentiment de stinghereală
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Urc scările și răsucesc clanţa de la ușă
Și mă simt de parcă am suit pe brânci.
„Așadar, vei pleca-n străinătate; și când vei veni-napoi?
Dar întrebarea asta rostul nu și-l are,
E imposibil să știi când vei veni,
Vei avea atâtea și atâtea de văzut și învăţat.”
Zâmbetu-mi apare-n conversaţie fără de culoare.
„Poate că-mi vei scrie.”
Stăpânirea-mi de sine se-aprinde pentru-o clipă;
E exact așa cum prevăzusem.
„M-am gândit mereu în vremea din urmă
(Dar nu știm niciodată cum se-ncheie ce începe-n pripă!)
De ce oare noi doi n-am devenit prieteni?
Îmi simt faţa schimonosită-ntr-un surâs, chip ce
Ca-ntr-o doară, dintr-o parte, se vede în oglindă.
Stăpânirea-mi de sine definitiv se scurge.
„Toată lumea spunea asta, amicii mai ales,
Erau cu toţii foarte siguri că vieţile noastre se vor întâlni
Și vom fi foarte apropiaţi! Chiar că nu-nţeleg.
Doar soarta e acum stăpână.
O să-mi scrii, în orice caz, doar atât acuma mai dezleg.
Și poate că încă nu-i târziu.
Eu voi rămâne-aici, cu prietenii la ceai.”
Iar eu sunt nevoit să-mi găsesc o figură de bilanţ
Potrivită… dansez… sar în sus… hai…
Ca ursul prins în lanţ,
Zbier ca un papagal, pălăvrăgesc ca o maimuţă.
Să ieșim la aer, în volute suple de tutun –
Ei bine! și dacă ea va muri într-o după-amiază oarecare,
O după-amiază cu ceaţă sinilie și-o seară galbenă-trandafirie;
Și murind, să rămân la geam cu tocul suspendat
Sub fumul coborând alene de pe-acoperiș;
Încărcat de îndoială, și o vreme
Să nu mai știu ce simt și ce-nţeleg cu-adevărat,
Dacă-i chibzuială sau prostie, dacă-i devreme ori târziu…
N-ar fi în avantajul ei, la urma urmei?
Această muzică-i mai de efect când finalu-i pe butuci,
Că tot vorbim acum, nu-i așa, despre moarte –
Aș mai avea eu dreptul să surâd, atunci?

Geronţiune3
Nu mai ești tânăr, nici aproape de anii bătrâneţii,
Doar visezi la amândouă,
În somnul adânc al după-amiezii4.
Iată-mă deci, un om bătrân la vreme de secetă.
Căruia un băiat îi citește, așteptând ploaia.
N-am fost la-ncinsele porţi5
Nici n-am luptat în ploaia torenţială,
Nici afundat până-n genunchi în mlaștina sărată, mânuind cuţitul
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de-abordare,
Mâncat de muște și ţânţari, la grea-ncercare pus.
Casa mea e o casă decăzută,
Și evreul, proprietarul, stă pe vine pe marginea ferestrei,
Plodit în vreo cârciumă de cartier din Antwerp,
Bășicat undeva prin Bruxelles, bandajat și cojit la Londra.
Capra tușește toată noaptea până peste cap;
Dărâmături, mușchi, licheni, ruginituri, spurcăciuni.
Femeia are grijă de casă, pune de ceai,
Seara scuipă pe rupte, apăsând cu ventuza-n toaleta-nfundată.
Eu, un om bătrân,
O căpăţână anostă prin locuri bătute de vânt.

Că n-am dorit să demonstrez ceva anume prin toate astea,
Și nici vreo zgândărire
A vreunui diavol ascuns în mine.
Am să-mi deschid acuma inima cu sinceritate.
Eu cel care-am fost atâta de aproape de inima ta, îndepărtat
am fost
Ca să-mi găsesc frumuseţea-n aprigă înfricoșare,
iar înfricoșarea-n îndoială.
Mi-am pierdut entuziasmul și iubirea; la ce bun să le păstrez
Atâta timp cât ceea ce e de păstrat se degradează negreșit?
Mi-am pierdut văzul, mirosul, auzul, gustul și pipăitul:
Cum le-aș mai putea pune-n valoare să vin iarăși lângă tine?

Semnele sunt luate drept miracole. „Vrem să vedem un semn!”
Cuvântul zidit în cuvânt, neînstare să spună un cuvânt,
Înfășat în întuneric. La început de an
A venit tigrul Christos6

Și toate acestea, însoţite de o mie de mărunte deliberări,
Prelungesc plăcerea delirului acum răcit al simţurilor,
Excită pieliţele atunci când simţurile-au amorţit,
Cu zemuri iuţi, multiplicând schimbarea
Într-o părăginire de oglinzi. Și-acum păianjenul ce să mai facă
Să-și suspende ţesătura, și chiar gărgăriţa opera
Să își amâne? Dl. Sublim-Tăiș, Prospeţescu, doamna Cămilean12,

În ticăloasa lună mai7, cornul sângeriu și castanul și
arborele Iudei, 8
Pentru a fi mâncat, frânt și băut9
Printre șoapte; de dl. Argintescu
Din Limoges, cel cu palmele blânde și care
Întreaga noapte se-nvârtea ca-n cușcă în camera alăturată;

De Hakagawa, aplecându-se sacadat în faţa tablourilor lui Tiţian,
De Doamna de Tornquist, în camera întunecoasă
Mutând mereu locul lumânărilor; ori domnișoara de Culpă
Întoarsă spre noi acolo în hol, cu mâna pe clanţă.10
Războiul de ţesut e gol
Cu doar a vântului împletitură. Nimeni și nimic nu mă bântuie,
Un om bătrân într-o casă rece unde trage curentul,
Pe un promontoriu măturat de briză.
După atâta știinţă, la ce bun iertarea? Ia aminte
Istoria-i făcută din multe fragmente viclene și false, pasaje
fabricate
Mai multe-nţelesuri, amăgiri cu ambiţii șoptite-n ureche,
Vanităţi și orgolii fiinde-ne călăuze. Ia aminte
Ne face daruri numai atunci când suntem distrași într-o parte,
Iar darul e atâta de-ncărcat de lingușitoare neorânduieli
Încât îl flămânzește și mai tare pe cel lacom.11 Darul cel bun
În care cu greu se mai poate crede vine târziu, sau dacă mai crede
cineva,
Atunci doar în amintire-și face veacul, ca o veche tulburare
sufletească. Înainte
De vreme și-n slabe mâini, dar de care credem că ne putem lipsi,
Până la vremea când abţinerea naște doar cutremurare. Ia
Aminte, nici spaima, nici curajul nu ne salvează. Vicii stranii
Se nasc din eroismul nostru. Iar virtuţile
Prind vigoare din nerușinatele noastre nelegiuiri.
Aceste lacrimi ţîșnesc din seva copacului ce rodește venin.
Tigrul se naște la-nceput de calendare. Acum pe noi ne devoră.
Ia aminte
Acum la sfârșit că n-am ajuns la nici o-ncheiere, acuma când eu
Amorţesc într-o casă cu chirie. Ia aminte măcar acum la urmă,
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volbură
Dincolo de mișcarea Ursei Mici13,
Sfărâmaţi în atomi.14 Pescăruș împotriva vântului, în strîmtori
sub briză,
La Belle Isle15, or înconjurând Capul Horn.16
Pene albicioase în zăpadă, revendicate de Curentul Golfului17,
Și un bătrân împins înainte de Marile Rute ale Negoţului
Spre un port căzut în adormire.

Locatari ai acestei case18,
Iată gândurile unei minţi aride la vreme de secetă.

Traducere și note de I o a n R a d u V ă c ă r e s c u

Primele cinci versuri ale poemului sunt adaptate după un pasaj din Predica

1

de Crăciun/ Nativity Sermon a lui Lancelot Andrews, în faţa regelui James I, în

ziua de Crăciun a anului 1622. Textul original al lui Andrews este: “A cold com-

ing they had of it at this time of the year, just the worst time of the year to

take a journey, and specially a long journey. The ways deep, the weather

sharp, the days short, the sun farthest off, in solstitio brumali, the very dead

of winter.” Întregul poem este o naraţiune de tipul unui monolog dramatic al

unuia dintre Crai/ Magi, multă vreme după faimoasa călătorie.

Aceste trei versuri conţin aluzii biblice: Ioan 15, 1: „Eu sunt viţa cea adevă-

2

rată iar Tatăl Meu este viticultorul.”. Sângele lui Isus în Sfânta Euharistie are

forma fizică a vinului. Soldaţii romani vor arunca zaruri pentru cămașa lui
Hristos în momentul răstignirii. Marcu 2, 22: „Și nimeni nu pune vin nou în

burdufuri vechi; altfel vinul va sparge burdufurile și se vor pierde și vinul, și

burdufurile. Însă vinul nou se pune în burdufuri noi.” Vinul este Hristos iar

burdufurile sunt legea/rânduiala care încape sau nu încape pe Hristos. Vechea rânduială nu încape pe Hristos.

87

Euphorion
3

Din grecescul geron, bătrân; cuvântul e inventat de Eliot, el nu există în en-

Revistă de literatură şi artă / Sibiu
8

Arborele Iudei, Cercis siliquastrum, arbust mediteranean cu muguri și flori

9

E vorba de Sfânta Euharistie, Sângele și Trupul Domnului.

gleză sau în altă limbă; este atât numele Bătrânului din poem, cât și numele

roșii, florile apărând înaintea frunzelor.

resentimente, impotenţă, iluzii pierdute, credinţă pierdută și încercarea de

10

Bătrâneţii ca vreme a unei memorii fragmentare și fragmentate, încărcată de

Numele înșirate aici sunt reminiscenţe ale Bătrânului, distorsiuni ale înţe-

recâștigare târzie a acesteia, dar și de o privire de maximă luciditate asupra

lesului adevărat al ”Cuvântului”, fantome aflate într-un soi de purgatoriu sau

să-l așeze ca un preludiu la marele poem ”The Waste Land”) era Gerousia,

Tornquist (torn – rupt, quest – căutare), Fräulein von Kulp (Culpă), Hakagawa

The Waste Land este de o ambiguitate lingvistică și poetică remarcabile: atât

timile.

sipit sau în paragină (așa cum apare lumea în Gerontion și, mai mult, omul ca

and Cleopatra, II, ii.

lumii contemporane. Primul titlu al poemului (pe care Eliot ar fi dorit, iniţial,

adică Sfatul Bătrânilor în Sparta. Ca și titlul Gerontion – Geronţiune, și titlul

”Ţara pustie” sau ”Tărâmul pustiit” (cum a fost tradus la noi), cât și Tărâmul ri-

și chiriaș în această lume), dar și Ţara risipei și a gunoaielor.
4

În ”Măsură pentru măsură” a lui Shakespeare, Ducele deghizat în călugăr îi

spune lui Claudio să nu-i fie frică de moarte, pentru că viaţa e lipsită de va-

loare, ea nu-i decât amărăciune și vise neîmplinite.
5

”hot gates” se referă la Termopile, în greacă ”porţile fierbinţi”: mitul spune

că Heracles a sărit în râu pentru a spăla veninul Hidrei impregnat în haina-i,

după care apa a rămas fierbinte de-a pururea. La Termopile (defileu îngust,

strategic, la 137 km de Atena), a avut loc cea mai faimoasă bătălie, în 480 î.

Hr., din cadrul războaielor medice, dintre greci și perși: regele spartan Leoni-

das, după ce a dat drumul aliaţilor, a înfruntat uriașa armată a lui Xerxes cu

300 de spartani și 700 de thespieni, morţi până la ultimul, în frunte cu regele

lor. Sacrificiul n-a fost inutil, ci a salvat o bună parte a armatei grecești și a dat

răgazul necesar flotei ateniene, comandate de Temistocle, să se organizeze,

iad, care ar fi avut nevoie de hrană hristică: Silvero (Argintescu), doamna de

(japonezul excesiv de reverenţios ). Fantomele fac gesturi care le reflectă pa11

Vezi ”she makes hungry/ where she most satisfies”, Shakespeare, Antony

12

Continuare a listei personajelor de mai sus: De Bailhache (belle hache – se-

13

În original The Bear, Ursa Mică sau Carul Mic, cea mai nordică dintre con-

cure frumoasă), Fresca, doamna Cammel.

stelaţii. Cea mai strălucitoare dintre stelele sale, α Ursae Minoris marchează

Polul Nord ceresc, Polaris, cel mai important punct ceresc pentru navigaţie.
14

Distruși cu toţii la judecata din urmă.

15

Insulă în strâmtoarea Belle Isle dintre Newfoundland și Labrador, în nordul

16

Capul Horn (după orașul Hoorn din Olanda) este cel mai sudic punct al Ame-

îndepărtat.

ricii de Sud și marchează limita nordică a Strâmtorii Drake. Timp îndelungat,

a reprezentat un important reper al rutelor comerciale pe mare, pe care cor-

ăbiile transportau bunuri în toată lumea. Apele din jurul capului sunt foarte

periculoase, din cauza vânturilor puternice, valurilor mari, curenţilor puter-

ca apoi să înfrângă flota persană la o altă faimoasă bătălie, Salamina.

nici și icebergurilor venite dispre Antarctica.

semn de la Tine”, Matei, xii, 38); ”In the beginning was the Word...” (”La înce-

mat în zona Golfului Mexic și a strâmtorii Florida, care străbate Atlanticul de

infășat, culcat în iesle” (Luca, i, 12); neobișnuitul ”Christ the tiger” poate fi o

lantică.

6

Vezi ”Master, we wish to see a sign from you” (”Doamne, vrem să vedem un

put a fost Cuvântul...”, Ioan, i, 1); ”Și acesta vă va fi semnul: veţi găsi un prunc

variantă la ”Christ is no wildcat” din predicile lui Lancelot Andrews, episcop de
Chichester din vremea regelui James I: Eliot a scris un eseu admirativ despre
predicile acestuia.

7

17

În original the Gulf, Curentul Golfului, curent oceanic cald de suprafaţă, for-

la sud-vest la nord-est, spre ţărmurile Europei. Se numește și Deriva Nord-At18

Tenants în original, locatari, chiriași, repetă idea închirierii, aspectul efemer

al vieţii.

”Depraved May” (ticăloasă, rea, coruptă) pentru că este asociată cu trădarea

și crucificarea lui Christos.
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Ioan Milea

Gedankenblitze (Fulguraţii)

Traduceri

Auf wen wartest du
geliebter Gedankenblitz?
Auf den, der noch staunen kann.
Keine Geduld hat
die Frage. Sie antwortet
als Staunen.

Das Staunen genügt dir,
wenn du es als Antwort
begreifst.

Bisweilen sollte man kurz
schweigen. Anderenfalls
Hört man es.
In deinem Blick
fallen
tastende Blätter.

Fällt ein Blatt
von der ideeischen Pappel,
geschieht ein Erdbeben.
Was suchst du, Fremder,
in November? Ein Licht,
ein Licht im Regen.

Der Nebel im Dezember
versucht wenigstens
flockig zu sein.
Allmählich erkennst du:
Das Staunen
ist Glaube.
Am schönsten zeichnet

die Dächer
der Schnee.

Die Gier nach Tränen
gestillt
durch den Regen.

Im Februar
spürst du des Nebels
Sand.

Zerborsten die Wolken
im Regen. Dennoch
waren sie jung.
In einer Verzweigung
des Internets
fand ich ein Blatt.

Entdeckt wurde
das verbindende Element:
Metaphorit.

Die Flamme. Eine Sanduhr,
die nach oben fließt.
(Gaston Bachelard)
Verstehen
ist selbstverständlich,
sagt der Kreis.

Auf einer Fassade
mit wechselnden Lichtern
…. Werbung …. Totems….

Eine Kerze versteht es,
aus dem Licht
einen Horizont zu erschaffen.

Die Tauben auf den Wohnblocks
haben gotische
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Flügel.

Wolken. Sie wünschten dir
einen helleren Tag
als draußen.
Nach oben wellen sich
zerbrochene Stufen:
Paul Klee.
Eine schlaflose Nacht
für ein Gedicht …
opferst du?

Im November
der erste Schnee. Nur
auf den Autos.
Auf den Lachen
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wirft der Regen dennoch
Rettungsringe aus.
Als Poetometer
haben wir nur
den blühenden Baum.

Nur Mut, sagte er sich.
Statt zu fotografieren:
Betrachte!

„Das Vergessen ist das Ziel.
Und wir sind vorangekommen.“
Milea aus Borges.
Die Uhr tickt,
wenn sie die Umdrehungen
zerschneidet.

Das Fenster ist ein Fenster
und nicht nur ein Rahmen
mit Wolken.
Nebel. Beinahe wie
die Düsterheit
der Zeit.

Achte auf den Kreis
und du bist
tangential.

Was machst du
an diesem hellen Tag?
Ich sammle Gedankenblitze.

Übersetzungen von
Herbert-Werner Mühlroth și Adrian Patrick Mühlroth
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Mircea Braga împlinește 80 de ani?

Schatzkammer

Mircea Braga împlinește, iată, pe 27 august, optzeci de
ani. Mircea Braga împlinește 80 de ani? Se pare că, biologic, ar
fi adevărat. Sau nici măcar. Mărturisesc însă că, în momentul
de faţă, și asta indiferent de vârsta din buletin, cunosc puţini
oameni mai vii spiritual, mai tineri în gândire decât Mircea
Braga. Suntem înconjuraţi, din păcate, mai ales în anii din urmă
(și nu puţini), de feluri și feluri de „tineri” decedaţi sau aproape,
din punct de vedere spiritual și cultural, feluri și feluri de oameni încărcaţi de prejudecăţi culturale și literare, feluri și feluri
de activiști cu tolba goală atât ca bagaj cultural (cum ar spune
eleva mea de la Șeica Mare, nu-i băgaţi în seamă, dom profesor,
că sunt „limitaţi literar”), cât și ca operă. Dar își dau cu părerea
oricând și oriunde. De ce spun toate acestea aici? Foarte simplu: nu există un exemplu mai bun decât Mircea Braga în contra
acestor pitice „performanţe” ale multor literaţi de azi, cărora le
lipsește esenţialul (pe care însă l-ar putea învăţa de la autorul
„destinului unor structuri literare”): teoria, metoda și criteriile.
Sigur, e greu, sunt de studiat rafturi întregi de bibliotecă, în mai
multe limbi, și nu se știe dacă merită, adaug, într-o cultură literară atât de precară, azi, ca a noastră. Repet, de ce spun toate
acestea aici: pentru că dincolo de statura de savant de mare
forţă în domeniul esteticii, criticii și istoriei literare, Mircea
Braga este mereu și mereu surprinzător, cu o gândire filosofică
și estetică aflată mereu în alertă și în permanentă stare polemică faţă cu prejudecăţi și canoane (împreună cu ironia supremă a „rătăcirii prin canon”!), paradigme și statui de marmură
sau de nisip etc.. Spirit polemic, dar deschis, mereu în căutarea
celor mai adecvate criterii în valorizarea operei de artă, într-o
lume în care asistăm la jongleria cu metode (sau cu înlocuitori
ai acestora), dispariţia ontologiei artisticului și lipsa necesarei
raportări, atât istorice, cât și în actualitate. Nu-i însă mai puţin
adevărat că oameni de calitate, care au avut urechi de auzit și
ochi de citit, discipoli ai profesorului și esteticianului Mircea
Braga, sunt azi, după studii doctorale și cărţi foarte bune, la
rându-le, dascăli și scriitori (critici, desigur) de cea mai bună calitate. Din păcate, doar la Alba Iulia, nu și la Sibiu, cel mai important teoretician și estetician al nostru din ultimele decenii
neavându-și, iată, locul în universitatea sibiană. A cui oare o fi
pierderea, mă întreb retoric? Nu sunt cuvinte mari, departe de
mine în acest moment de a scrie aici un text encomiastic. De
altfel, știu foarte bine că astfel de texte nu-i fac deloc plăcere
lui Mircea Braga. E vorba de acea modestie dată de cultura mare
și de înţelepciunea dată de câteva decenii de experienţă cultu3 / 2018

rală (inclusiv ca manager cultural). La care se adaugă o esenţială
experienţă de viaţă (inclusiv de „viaţă literară”, cu toate ale ei),
rezultatul fiind o prezenţă de un inegalabil bun simţ, de o
acerbă respingere a nonvalorii și de ironic tratament, cu zâmbetul pe buze. De altfel, cu ce anume s-a ocupat întreaga sa carieră, strălucit, Mircea Braga decât cu găsirea acelei căi regale în
impunerea celor mai adecvate metode și criterii de stabilire a
valorii în cultura noastră și de respingere a veleitarismului, fie
el critic, istoric, cultural sau pur și simplu literar? Îmi amintesc
și acum, cu mare plăcere, cum, elev fiind, apoi student începător, am citit pe nerăsuflate (azi o astfel de chestie ar putea părea
neverosimilă) cărţile domniei sale despre „sincronism și tradiţie” și despre „conjuncturi și permanenţe”, având astfel ocazia
de a descoperi feţe adevărate ale literaturii noastre (inclusiv din
punct de vedere al ideologiilor, al abordărilor critice, al dihotomiilor, al prejudecăţilor etc.). Mai mult, sunt lucruri de mare importanţă și azi, un singur și banal exemplu fiind acela că „lupta”
dintre sincronism și tradiţionalism își arată noi și noi feţe. Sunt
lucruri care rămân, adevărul nefiind altceva decât ceea ce continuă, nu-i așa? Sau următoarele cărţi ale domniei sale, „Destinul unor structuri literare” (poate cea mai cunoscută, poate și
pentru că regăsim în acest op pagini memorabile despre literatura noastră „fantastică”) și „Istoria literară ca pretext” (în care
teoria, metoda, criteriile – de mare deschidere, repet – se îmbină fericit cu analize critice de mare profunzime). Și tot ca aplicaţiune, cu plecare din mai vechea structură duală a culturii
noastre, adică tradiţionalismul vs. sincronismul (parametri opozabili, dar și complementari), nașterea (mai întâi ca teză de doctorat, apoi ca volum, în 1984, reluat într-o nouă ediţie în 2002)
celei mai bune cărţi de la noi despre Vasile Voiculescu, completată apoi de „Recursul la tradiţie”, din 1987, superb excurs hermeneutic cu privire la tradiţionalismul românesc, carte
fundamentală în cultura noastră de ieri și de azi. Și totul sub
specie axiologică, undeva dincolo de diacronii, sincronii și paracronii, dar prin adaptare și adecvare permanentă la operă. În
acest sens amintesc aici o altă carte fundamentală pentru mine
(și care ar trebui să devină bibliografie obligatorie pentru toţi
cei care se ocupă, așa-zicând, cu critica și istoria literară (n-am
înţeles niciodată cum poate fi cineva critic sau istoric literar sau
profesor de literatură fără să fi scris măcar o carte despre un
autor român, o monografie să zicem): „Teorie și metodă. Eseu
despre izvoarele aventurii metodologice moderne”, din 2002. O
carte esenţială pentru ziua de azi, din păcate nebăgată foarte
91

Euphorion

mult în seamă, cei care ar fi trebuit să ia seama fiind foarte ocupaţi în acești ani, fie cu diverse cariere universitate pe puncte,
articolașe de dicţionar pe facebook, dizertaţii egolatre, autocompătimiri plângăcioase, comentarii la comentarii despre cutare sau cutare autor român citit pe sponci sau străin citit însă
doar în limba română etc. Și poate că nu este în primul rând
vorba despre a stăpâni mai mult sau mai puţin concepte, metode, criterii etc. într-un domeniu atât de vaporos și de trimis
în derizoriu ca acela al esteticii și criticii contemporane, ci este
vorba mai ales de o școală de gândire, a acelei gândiri care e în
stare să privească de undeva de mai sus la mișcarea binelui și
frumosului, adică a adevărului artistic, în lumea de azi. E o grea
misiune, într-o lume în care cultura (și când spun cultură, mă
gândesc desigur la înţelesul înalt al acesteia, în opoziţia dar și în
complementaritate cu civilizaţia, în sens hegelian, sau braudelian, dacă vreţi) este din ce în ce mai diluată, din ce în ce mai artificială (inclusiv dominaţia din ce în ce mai pronunţată a
amuzamentului, interesului strict particular, ficţiunii literare înlocuită de jurnalul intim mai mult sau mai puţin fals etc.).
Nu uit să amintesc aici și alte câteva lucruri importante, legate de data asta de critica propriu-zisă, adică studiile
lui Mircea Braga despre fenomenul literar românesc: am amintit de tradiţionalism și Voiculescu, de fantastic în literatura noastră, și pot fi amintiţi numeroși autori care au beneficiat de
condeiul hermeneutic al lui Mircea Braga, cum ar fi Doinaș, M.
Ivănescu, Alecsandri, G. Călinescu, Oscar Lemnaru, Victor Eftimiu etc. Au rezultat aspecte literare de mare profunzime, pigmentate cu lucruri inedite, vii, omul și opera avute în vedere
devenind întotdeauna mai mult sau altfel decât eram obișnuiţi.
Rămas singur estetician printre critici (era să zic ultimul dintre esteţi, gândind-mă la „esteţii din Ardeal”, cum erau
numiţi, ironic așa-zicând, cerchiștii sibieni în vremea vremii lor),
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Mircea Braga ne-a oferit, în ultimii ani, o mare surpriză, trecând
de la estetică nu spre actualitatea critică (deși nici aceasta n-a
lipsit, ba, din contra), ci de-a dreptul spre filosofia mare, prin
uriașul demers hermeneutic asupra lui Nietzsche: trei volume
dedicate filosofului, poetului și magului german, întemeietor al
unor direcţii fundamentale în cultura europeană contemporană, dintre care ultimul volum, „Ecce Nietzsche” (excepţional
titlu, cu trimitere la biblicul, umanul, divinul „ecce homo”), premiat pe bună dreptate de Academie. După cunoștinţele mele
(deloc vaste, mărturisesc, în domeniu), sinteza lui Mircea Braga
asupra lui Nietzsche reprezintă un unicat în cultura noastră și,
pe viitor, o abordare de neocolit în cultura germană, dacă aceste
volume ar fi traduse în germană (ceea ce ar fi de dorit). N-ar fi
toate acestea aspecte care să-l îndreptăţească pe Mircea Braga
să acceadă pe băncile lustruite de vreme ale Academiei? Cred că
da, deși nu știu dacă scriitorul și filosoful sibian ar fi interesat de
asta, așa cum îl cunosc azi, prudent și rezervat, ironic și ușor
sceptic, dar deloc lipsit de entuziasmul valorii de descoperit,
mulţumindu-se să gândescă și să scrie. Nu știu ce va scrie în
continuare, în afară de substanţialele eseuri cuprinse în rubrica
sa permanentă din Euphorion, „Biblioteca și irealismul realităţii”. Nu știu ce surprize ne pregătește, cu aceeași mobilitate a
spiritului, cu aceeași analiză profundă asupra operei, cu aceeași
gândire vie, uneori surprinzătoare, alteori paradoxală, întotdeauna de o logică imbatabilă. Ceea ce mărturisesc este că abia
aștept să ne vedem iarăși pe bretter, la Casa Frieda pe terasă,
domnia sa însoţit de doamna Rodica Braga (una dintre întâlnirile la cer ţin foarte mult), să bem o cafea, să fumăm (deși, cică,
nu prea mai avem voie, și tocmai de aia să tragem mai cu sete),
să povestim de una, de alta, să râdem ca și când abia am fi împlinit vreo două – trei decenii, acolo, și ele...
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Ochii albaștri, un roman antitotalitar de Alina Diaconu

E cunoscută opinia lui G. Călinescu potrivit căreia literatura română ar fi alcătuită exclusiv din opere literare scrise în limba
română. Autorul Istoriei literaturii române de la... 1941 și al Compendiului de la 1945 anulează astfel opera scriitorilor români exilaţi în
alte patrii, desigur adoptive și unde scriu folosind, de voie, de nevoie, limba locului. Poate că divinul critic literar nu putea spune altfel. Nu ne putem imagina, astăzi, literatura română mutilată prin
amputarea din rândurile sale a unor scriitori precum Eliade, Cioran,
Ionesco, Horia etc. etc. Este acesta și cazul scriitoarei Alina Diaconu,
născută în 17 august 1946 la București și stabilită din 1959 în Argentina, la Buenos Aires, unde a și obţinut cetăţenia după ce, între
anii 1968 și 1970, a trăit la Paris. Firește că scrie în limba spaniolă,
lucrând la marile ziare argentiniene și tot în spaniolă a scris și publicat cărţi de poezie, eseu, dialoguri, aforisme, nouă romane între
Buenas noches, profesor!, 1978,
care Noapte bună, domnule profesor! (B
El penúltrad. Tudora Șandru Olteanu, 2007) și Penultima călătorie (E
timo viaje, 1989, trad. Mirela Petcu, 1994) au primit prestigioase dis-

tincţii – dar cel dintâi a fost și cenzurat de dictatura militară a
momentului argentinian! –, fiind alese de Editura Univers pentru a
fi traduse, după 1990. O viitoare traducere în românește a romanului Avatar (2009) ar deveni omagiul „ţării în care a deprins prima sa
limbă” – cum îi place scriitoarei să recunoască – adus acestei prozatoare de mare forţă, calitate și valoare literară căreia, în chiar anul
apariţiei cărţii îi este conferită o distincţie din partea Ambasadei Argentinei la București, unde este sărbătorită. Meritul scriitoarei Alina
Diaconu, impusă atenţiei publicului ca autoare a 19 cărţi publicate
în Argentina, ca publicistă activă în câteva cotidiene și reviste centrale din ţară și membră a Consiliului Consultativ al revistei de poezie PRISMA editată de Fundaţia Internaţională Jorge Luis Borges, a
fost sporit de munca de traducător și promotor al literaturii române
dincolo de Atlantic: a tradus din română și franceză în spaniolă (castiliană) texte din Carmen Sylva, Coșbuc, Topîrceanu, Ionesco, Cioran, Anca Visdei, Norman Manea și alţii. Citește în limbile română,
italiană, franceză, spaniolă și engleză. Vorbește, citește și scrie în
franceză, spaniolă și română. Am auzit-o vorbind foarte fluent românește, duminică 17 decembrie 2017, începând cu ora 19, într-un
interviu dat la Buenos Aires pentru postul de televiziune Antena 3.
La 26 aprilie 2018, Alina Diaconu a vorbit, în cadrul unui interviu oferit în direct postului de radio „Conexión Abierta” al Universităţii UAI
(Universidad Abierta Interamericana) din Buenos Aires, despre literatură și despre etapele istorice ale poporului români, de la romanizare, formarea limbii și a poporului român până la comunismul
instalat după Al Doilea Război Mondial. Anca Sîrghie a semnalat publicului românesc ceea ce LA GACETA LITERARIA de Tucuman, Argentina, în numărul său din 1 aprilie 2018 numea „Correspondencia
con la otra punta del mondo” – corespondenţa din anii 1985-1989 a
Alinei Diaconu cu un prieten român stabilit la Paris, nimeni altul
decât E. M. Cioran, în articolul „Emil Cioran și corespondenta lui de
la celălalt capăt al lumii”, publicat în revista ROMÂNIA LITERARĂ nr.
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49 din anul 2017, la pagina 18. Așadar, avem suficiente motive să
luăm în considerare opera scriitoarei române Alina Diaconu și vom
face aici o cronică la un alt roman al său tradus în românește, chiar
dacă nepremiat încă: Los ojos azules, 1986 – Ochii albaștri (București:
Editura Cartex, trad. Mirela Petcu, 2008 – 205 p.). O „Autogeografie”
semnată de autoare, o „Prefaţă”, datorată traducătoarei, coperta
ilustrată cu un portret de Modigliani, cum și dedicaţia: „Lui Cioran
și lui Ionescu, dascălii mei întru perplexitate” augmentează interesul cititorului român.
Romanul Och ii albaștri, scris de autoarea blondă cu frumoși ochi azurii ea însăși (la fel cu eroina sa principală), este o ţesătură de relatări imaginare, implicit punctate de conotaţii de bună
seamă autoreferenţiale – așa cum fără îndoială e construit și reportajul Con Borges sin Borges („Cu Borges fără Borges”), distins în
1980 la categoria jurnalism – dar, cu asta se ocupă, în fond, literatura «de ficţiune». «Fictiv» nu înseamnă, aici, și „romanţat”.
Alina Diaconu creează două portrete remarcabile, eroi
principali ai romanului său de ficţiune, aflaţi în relaţia călău-victimă,
respectiv atrocele stăpân absolut al insulei Tot: „Un rege muribund
care era încă temut și venerat, care deţinea pe nedrept o putere nelimitată” (p. 62) și naiva tânără femeie dezamăgită în dragoste, căutându-și alinarea pe insulă în vilegiatura de o noapte și o zi la hotelul
de lux, cât îi permitea bugetul de funcţionar. Locotenenţii servili ai
dictatorului, medicul-infirm și profesorul gras-împuţit, împreună cu
servilii lor slugoi, barmanul imbecil și prostituata de șaisprezece ani,
dintre localnicii asupriţi, alcătuiesc o serie memorabilă de eroi re-

prezentativi pentru toate dictaturile, cu tribunalele lor criminale și
caracterele distruse de regimul dezumanizat și dezumanizant.
Este vorba de un roman politic în esenţă, universul insulei
Tot (cu „insula insulei, sediul terorii” – hotelul de mare lux, fieful proprietarului moșulică-dictator, p. 94) fiind nimic altceva decât modelul totalitar al dictaturii, așa cum figura bătrânelului său
proprietar întruchipează prototipul universal al despotului tuturor
dictaturilor, fie acestea de sorginte sovietic-comunistă, hitleristă
sau occidental-democratică (așa-zisa «democratură» a corectitudinii politice). Sunt precizate în „Autogeografie” doar autoritarismele
proletare și cele militare sud-americane. Doar că unul din cei doi locotenenţi ai stăpânului absolut și anume „grasul-împuţit” care îndeplinea și funcţiile de „economist, astrolog, Profesor” (p. 180) la
curtea absolutistului dictator și „coleg al său de la putere” are „glasul gutural și accentul îi era clar american” (p. 158). Autoarea construiește cu precizie personalitatea fiecărui personaj creat și descrie
cu credibilitate viaţa eroilor cărţii, așa cum aceasta chiar se întâmplă să fie în realitatea recunoscută ca atare de oricine. Anecdoticul
convinge prin talentul autoarei de a crea imagini memorabile din
gesturi și gânduri exprimate frust. Povestirea fascinează.
Eroina, botezată de localnicii insulei Tot cu apelativul „Ochi
Albaștri” – ea însăși „o insulă în interiorul insulei” (p. 78) – se declară
„în căutarea unei mari iubiri pe o insulă pustie” (p. 58), consecutiv
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concluziei formulate de naratorul-conștiinţă a eroinei, cum că „DRAGOSTEA în general nu era decât o tâmpenie și o trivialitate” (p. 35),
după cele două eșecuri ale propriei vieţi amoroase: prima iubire cu
ea de nouăsprezece, el de douăzeci și trei și durata de un an, cea
de-a doua, încununată social cu căsătoria, de data aceasta rezistând
în timp opt ani până la divorţ. Mai târziu, declară că era în căutarea
distracţiei. Actul sexual îi produce eroinei un adevărat supliciu, probabil din cauza unor disfuncţii de natură fiziologică, interpretabile
ca imposibilitate a împlinirii iubirii în mediul dominat de autoritarism, fapt ce impune concluzia eroinei: „A face dragoste era ceva
oribil și dezgustător. «Nu ne putem iubi fără să facem dragoste?»”
împreună cu preferinţele ei pentru stimulări falacioase ale organelor genitale, în locul penetrării: „o plăcere fără margini (cum puteau
oare dărui mâinile atâta plăcere?)” (p. 59). În fapt, dezabuzata eroină
mărturisește în final adevărul: „Am venit pe insula aceasta, în acest
hotel, ca să mă sinucid” (p. 203). Ea personifică într-un fel „concepţia
contravenţională” și „caracterul contravenient”, tendinţe literare
mărturisite de autoare, în „Autogeografie”. Conștientă că „nu este
o persoană provocatoare”, eroina luptă „împotriva unui virus introdus cu forţa, virusul panicii, un dușman fără chip, la fel de subtil pe
cât de implacabil” și anume: „spaima să nu dispară, să nu se dezintegreze într-un hotel necunoscut, într-o lume fără nume” (p. 72) așa
cum sunt toate lumile politic-totalitare. Spaima aceasta «absurdă»,
specifică lumii rinocerontice descrise de Eugène Ionesco o apropie
pe prozatoarea Alina Diaconu de literatura celebrului dramaturg
român stabilit la Paris, care declara: „Trebuie să perseverezi pe linia
asta. Continui să cred că ești un fel de versiune feminină a literaturii mele” (Prefaţă, p. 19). Și o cochetă contradicţie auctorială cuceritoare, tot în „Autogeografie”: „nu știu de ce scriu, nici pentru cine,
nici pentru ce” (p. 26) după: „O firească propensiune spre introspecţie (sporită, probabil, de singurătatea fiicei unice) m-a făcut să întrevăd, de foarte mică, faptul că aveam ceva de transmis cuiva,
apropiat mie. Cum nu dam de acel cineva în jurul meu, dar bănuiam
că se afla în vreun loc necunoscut de pe Pământ, am început să
scriu” (p. 22).
Deși discursul personajelor homosexuali este uneori la
persoana întâi („prostituata-servitoare multifuncţională”, p. 144),
de vreme ce autoarea declară în „Autogeografie” că pentru ea „actul
de creaţie are un caracter androgin” (p. 24), feminitatea este cu certitudine liantul universal al romanului Alinei Diaconu și totodată o
calitate rară în literatura și viaţa de azi, relatările imaginare fiindui impregnate de o feminitate literară la fel de admirabilă cum „virilitatea” pentru Eliade și egalate doar de câţiva autori între care se
cuvine să îi amintim pe H. I. Stahl, Ileana Vulpescu, Cleopatra Lorinţiu sau Raymond Radiguet, Colette, Borges, poate că Ph. Roth și,
desigur, E.M. Cioran. Feminitatea, nu feminismul, nu altă formă de
sexism, iar cruzimea feminină atinge atrocităţi nici măcar bănuite
de ferocitatea celui mai viril călău-bărbat, spun specialiștii. Poate
că scenele de sex dezlănţuit, care transformă pasiunea în distracţie
pe insula Tot, par prea abundente, dacă fotografiile cu scheletele vii
din lagărele de exterminare pot părea prea abundente în faţa istoriei. Sunt descrise în manieră naturalistă, plastic și dinamic, scene
de amor homosexual între două lesbiene (Ochi Albaștri și servitoarea de lux), orgii-spectacol oferite la comanda dictatorului de tineri
pederaști, viol psihic și fizic al femeii prin relaţia impusă cu doi bărbaţi, orgia boșorogilor și tinerilor în prezenţa-suport a eroinei de94
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busolate, umilită prin denudare comandată și drogată cu prăjituri
speciale și șampanie (consumată în exces, după obiceiul vicios al
dictatorului senil). Este doar sugerată virtualitatea autoerotismului, în faţa oglinzii imense din camera de hotel. Până și bomboana
stupefiantă primită cadou de la „moșulică”-dictatorul sugerează lichidul seminal înghiţit cu o voluptate erotică: Bomboana a aterizat
în gura ei, împrăștiindu-și sperma alcoolică, într-un foarte dulce orgasm de foc” (p. 59). Motivul prezenţei relatărilor imaginare atât de
sincere în raport cu realitatea este acela de a crea sugestia vie a
unui mediu grotesc, așa cum sunt toate regimurile politice totalitare, dictatoriale, absolutiste, tiranice – și totodată de-a ceva din
misterioasa relaţie în care victima ajunge, sub presiunea mediului
respectiv, să accepte și chiar să conlucreze cu propriul călău, așa
cum s-a constatat de filosofii istoriei și cum îl definește prozatoarea însăși, victimă a ultimei dictaturi militare din Argentina, care îi
cenzurase un roman obligând-o astfel să se refugieze ca autor în:
„universuri semionirice, cârmuite de legi proprii, în care irealul pare
mai verosimil decât realul” (p. 25). „Politica a avut o relevanţă notorie” în literatura Alinei Diaconu, „fiică a două patrii” prin „ruptura
pe care a implicat-o dezrădăcinarea”, ea însăși „rodul a două tipuri
de autoritarism: «dictatura proletariatului» în România lui Gheorghiu-Dej (antecesorul lui Ceaușescu și marioneta lui Stalin) și a diverselor dictaturi militare argentiniene”, declară autoarea
„Autogeografiei” și a celor trei romane pe care prozatoarea le consideră „un fel de trilogie”: Enamorada del muro („Îndrăgostită de zid”)
– 1981, Cama de Ángeles („Pat de îngeri”) – 1983 și cel de care ne ocupăm, Los ojos azules (Ochii albaștri) – 1986, trilogie terminată în octombrie 1985 la Iowa City în Statele Unite, graţie unei burse
Fulbright câștigate în acel an.
Dacă unii comentatori consideră că teama ar fi adevăratul erou al cărţii (Eduardo Gudino Kieffer, citat în prefaţă), ori chiar
că literatura Alinei Diaconu ar fi aproape în întregime una a ambiguităţii și neliniștii (prefaţatoarea și traducătoarea acestui roman),
în romanul Ochii albaștri fiind într-adevăr vorba de multă teamă,
frică, ambiguitate, nesiguranţă și lipsă de iniţiativă personală, în
special în evoluţia eroinei «titulare», nu trebuie ignorată nici precizarea auctorială potrivit căreia literatura autoarei „are ca obsesie
și constanţă ideea călătoriei și a locurilor”, iar între influenţele „străine de literatură dar cu aceeași putere călăuzitoare se numără cinematografia, pictura (talent exploatat în copilărie!), teatrul,
călătoriile prin lume, locurile ce i s-au întipărit în minte” (p. 21 și p.
26). „A călători înseamnă a descoperi”, afirmă eroina cu ochi albaștri
contracarând acuzaţia „doctorului” cum că „A călători înseamnă a
fugi” (pp. 72-73). De asemenea, se cuvine menţionată convingerea
scriitoarei că „atât zona Río de la Plata, cât și cea a ţărilor Europei
Centrale și ale Europei Răsăritene împărtășesc, fără să o știe, o tendinţă firească spre fantastic” (ibid.).
Ceapa apare în Los ojos azules ca simbol și metaforă a terorii sistemelor dictatoriale: ...„ceapa și-a însemnat destinul, dincolo de astre, de gene și de voinţa lui Dumnezeu” (p. 34); o veritabilă
teorie a cepei și rolului-locului ei în societate, ca tehnică nu lipsită
de programată facticitate specifică artei literare a Alinei Diaconu întâlnim la pp. 68-69. Din nefericire, nimic în comun cu Romanul lui
Cippolino din 1951, devenit în anul reeditării din 1959 Aventurile lui
Cippolino, basmul nemuritor al lui Gianni Rodari, pe numele său
adevărat Giovanni Francesco Rodari (Omegma, Piemont, 1920 –
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Roma, 1980). De asemenea, pentru a împlini sugestia ororii mediului totalitar, asistăm la o veritabilă ilustrare a esteticii scabrosului:
o teorie a mucilor la pp. 184-185, cu reveniri și în alte părţi ale naraţiunii, exacerbează poate respingătorul sentiment al celui ce
asistă neputincios la cotrobăirea excesivă a orificiilor nazale în căutarea scârboaselor secreţii de către locotenentul dictatorului, grasul-împuţit-economist-astrolog-profesor.
Celălalt
personaj-locotenent al tiranului este „Doctorul cu picior de lemn”, o
altă fantoșă a tiranului, amintind prin procedurile medicale neortodoxe aplicate victimei sale, eroina romanului, de sinistra figură a
doctorului nazist Josef Mengele, întâmplător decedat la 67 de ani
tot în America de Sud, în Brazilia. Mirosul de ceapă cotropește nemilos atmosfera prunciei: mirosul ei, consistenţa ei, acidul ei usturător au fost mirosurile, sucurile și ambalajul copilăriei mele” (p. 69)
sau: „Nimeni și nimic nu va putea împiedica, totuși, ca mirosul de
ceapă să pătrundă, invadând ca un nor de vijelie” întreaga existenţă
(p. 40) a eroinei Ochi Albaștri. Ca atare, el este metafora perfectă a
ambianţei tiranice, apăsătoare, a omniprezenţei și omnipotenţei
irespirabile, până la obișnuinţa cu duhoarea pentru a supravieţui,
cum se întâmplă în orice iad totalitar domestic, social și politic. Oamenii sunt cepe care cresc, procreează și nasc cepe mititele sau le
avortează, le îngroapă pe cele care mor. Până și băutura letală impusă de dictatorul insulei Tot și acceptată de eroină are „un puternic miros de ceapă” (p. 203).
Declaraţia reducţionistă a Alinei Diaconu: „Nu te vezi niciodată pe tine însuţi așa cum ești și nici nu poţi emite vreo părere
cu privire la propriile tale scrieri” din „Autogeografie” este astăzi
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contrazisă de îndrăzneaţa evoluţie a istoriei recente a literaturii, în
speţă franceze, în care Critica literară ca operă de ficţiune este o realitate, așa cum reiese din articolul cu acest titlu, semnat de Olimpiu
Nușfelean în ROMÂNIA LITERARĂ nr. 18 din 20 aprilie 2018, despre
„o carte de critică literară «inventată»” (56 de cronici la cărţi inexistente) în care există tocmai, iată: „prima cronică din carte, în care
autorul își comentează propria carte” – fiind vorba despre Robert
Colonna d’Istria, ziarist corsican de origine italiană și autor al volumului Le testament du bonheur, 2016/„Testamentul fericirii”. Din păcate, traducerea Mirelei Petcu suferă de prea multe dovezi de
neatenţie la redactare, imprecizie lexicală, crasă agramaţiune, întrun cuvânt, de superficialitate (utilizarea formei învechite „garson”
pentru uzualele valet, pícolo sau chelner, repetarea până la exasperare a formei verbale incorecte „așează” în loc de așază, „ralenti”
în loc de relanti, litere sărite, fraze cu sens rătăcit, pierderea articolului hotărât i la pluraluri terminate în i, ), iar cartea merita altceva
pentru integrarea în românește a literaturii practicate cu arta unui
magistru, de Alina Diaconu. O traducere cu adevărat literară a romanului Los ojos azules se impune cu celeritate, împreună cu a celorlalte cărţi, încă netraduse, ale Alinei Diaconu.
mihai posada,
Galeș-pe-Râul Negru,
Cuptor 2018
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Cornel Ungureanu

Despre pragurile poeticului, cu Diana Câmpan

Doi timişoreni de odinioară navighează vrednic prin publicistica anilor: Silviu Guga, critic şi istoric literar, apropiat al celor
(foarte) mari, de la Noica la Romul Munteanu – despre care scrie pagini demne de ţinut minte – şi Diana Câmpan. Diana Câmpan, timişoreană odinioară, a elaborat cercetări citabile consacrate istoriei
literaturii române. Excelente. O remarcabilă operă de sinteză este
Gâtul de lebădă - Utopiile răsturnate şi confesiunile mascate ale lui
A.E.Baconsky. Bună investigaţie a anilor cincizeci, cu „utopiile literare” ale vremii şi „utopiile răsturnate” din anii şaizeci, optzeci, cu
noile teme, simboluri pe care Diana Câmpan le numeşte pentru scrisul baconskian, reprezintă un bun şi folositor studiu al întregii literaturi române de după 1945. Sociologie, geografie literară şi
psihanaliză îşi dau mâna pentru a da o imagine nouă unui scriitor
important pentru înţelegerea literaturii române din anii comunismului. Originală este convocarea „martorilor” timpului baconskian:
anchetele criticului recuperează nu doar înţelesurile operei baconskiene, ci şi ale contemporanilor lui. Felul în care Diana Câmpan se
apropie de prozele lui A.E.Baconsky, insistând asupra unor reţele
simbolice (pustia, marea, deşertul ş.a.) numeşte nu doar iniţiativele
cercetătorului, ci şi erudiţia lui. Erudiţie prezentă şi în alte cărţi ale
Dianei Câmpan, cu deosebire în paginile care se opresc asupra lui
Eminescu. Solitudine întru înţelepciune e un demers exegetic nou
într-o operă definitorie pentru cultura română. Pentru identitatea
naţională. Noutatea importantă este apelul la poetica solitudinii:
este singurul eminescolog, cred, care insistă asupra „poeticii solitudinii”: profunzimile eminesciene ilustrează mai bine această „poetică”. După operele capitale ale lui Călinescu, Negoiţescu, după
sutele de studii mai mult sau mai puţin războinice privind biografia
şi creativitatea eminesciană, Diana Câmpan schiţează o cale nouă,
cu o bibliografie amplă, care convoacă numele „vechi” şi „noi” ale
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cercetării profunzimilor. Nu lipsesc, dintr-o cercetare înnoitoare,
Marsilio Ficino, Kant, Berdiaev, Cioran, Novalis, Noica şi mulţi alţii,
cărări noi sau abordate şi de alţii în studiul lui Eminescu. Eseu asupra singurătăţii eminesciene implică, în acţiunea cercetătorului şi un
regim confesiv, important pentru discursul pedagogului.
Utopii, dileme, solitudini – pragurile poeticului în secolul
XX ni se pare a se sprijini pe experienţele cercetătorului din cărţile
consacrate lui A.E. Baconsky, pe eseul asupra singurătăţii lui Eminescu, dar şi studiile de literatură comparată, aşezate sub titlul Singurătăţi suprapuse. Există o fericită continuitate, o unitate a ei: nu
doar studiile privind literatura română, ci şi studiul marilor opere
ale modernităţii îi permit să ajungă la idei „de lucru” cum ar fi ale
pragurilor poeticului în secolulul XX. O idee nouă, cu o privire cuprinzătoare, numind momentele importante ale transformării scrisului XX. Un crescendo demn de admiraţia noastră.
Incrustaţii în lemnul cărţilor ar fi un titlu care numeşte o acţiune de pedagog, dar şi de critic literar, de om la zi cu scrisul „de
azi”. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (regret
că, odinioară studentă la Timişoara, nu a ales Filiala Timişoara a Uniunii Scriitorilor), Diana Câmpan este una dintre prezenţele vii în actualitatea culturală transilvană. O prezenţă care numeşte (şi) o
evoluţie, o importantă „creştere”, un fel de a fi înalt în mediul universitar. Şi în cel scriitoricesc, dacă e să numim, în fiecare dintre cărţile ei, pragurile poeticului.
Despre Incrustaţiile în lemnul cărţilor, realizate de Silviu

Guga, vom scrie altădată.
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Cristian Bretea
peste pielea arsă

pătura black&white
scufundă carnea pedepsită
te sufoci
ca un dependent de droguri în sevraj

(aprinzi o lumânare la fiecare adopţie
gratuită)
două gratii fac diferenţa
între pensionari ce strâng palma
copilului bolnav de hiv
și parlamentari matinali/ tatuaţi în
etape succesive
& părul tău spânzurat
de mâini umede
partida de poker din spital
cu baba & infirmiera afro-americană

impresia că levitez
deasupra unor copii gâdilaţi de
lăbuţe stranii
cum fiinţa se pierde în fiecare vară

senzaţia cu noi doi/la mare captivi în
atmosfera
de vineri seară
susţine corpul
ca o bătaie ușoară
pe coapse reci

copaci putreziţi
crestează trotuarele
& nisipul umed
presează ţeasta
(miros de ars în plămânul stâng)
dependeţele de kormatin
sunt babe nebune
cu fuste roz
sau beţivi cu șlapi vintage
ce-și ascund păcatele
printre pietoni
se aude mai bine
cum picătura se scurge
insuportabil
în cascade mici

în memoria celor modificaţi de 2017
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în cămara bunicii
aluatul necopt
& pupicul pe obraz
îţi mângâie fiecare dimineaţă
cu soldăţei în trafic nelimitat
& nisipul
agăţat

Premiile revistei
pe șlapii vintage
ca fumul de kent peste pielea arsă
& încă prindem libelule
pe garduri electrice
aerul ușor expirat

& gustul de gutui
uscate de alţi ani
fumaţi
ne face să deviem
pe capotă
nostalgic

hey chris//încă nu-mi știu numele

în canalizare
stau haine putrezite
pe adaosul din teddy
strângem mâna ca punga de seminţe
pe faţa ta
rămân doar semne în pubertate
ne pierdem în leagăn
& traspirăm
cad în paharul cu votcă
spânzurat de gălăgia de la parter

așa se pierde vremea când asculţi
sincola
cum colţurile gurii ţi-au măcinat
mâinile
te sufoci
printre pereţii
din cărămidă
& var
la cealaltă intrare ieșire
intrare ieșire
braţele lui tata plutesc
în cântece deocheate
& schilozi se închină
la ziduri pustii
cu sticle de coniac

senzaţia unor degete deformate
în poala mea
ca o respiraţie pe sticlă
sub noi
pământul
ucide
turmele de cerbi
în tăcere

Premiul al III-lea în cadrul Concursului
de Creaţie i Literară pen tru elevii de
liceu „Iustin Panţa”, ediţia a VIII-a, 2018
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Parodii

ANA BLANDIANA
FĂRĂ MUZĂ

(după poemul FĂRĂ TINE)
FĂRĂ MUZĂ

deodată ai un călcâi vulnerabil,
somnul din somn, ca o spuză,

se așează peste cuvânt și, probabil,

de fapt sigur, arhitectura versurilor
se rezumă la câţiva pereţi
de nisip,

precum s-a și întâmplat la câţiva poeţi

rămași de aceea, fără de rost și de chip.
Eu știu însă că cea mai frumoasă
dintre lumile posibile e poezia,

în ea poţi să culegi îngeri sau să

te plimbi prin coridoare de oglinzi, de aceea,
nu că asta mi-ar fi scuza,

dar eu și-n prezent, și-n viitor,
o să mă pun bine cu muza.
98
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Activitatea revistei Euphorion și a Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România

Turnirul de Poezie, ediţia a VIII-a

În perioada 4 – 9 septembrie 2018, a avut loc la Alexandroupolis, în Grecia (Tracia), ediţia cu numărul VIII a Turnirului de Poe-

zie, manifestare de prestigiu a Uniunii Scriitorilor din România. În acest an, partenerii Uniunii au fost Muzeul Literaturii Române

din București (director Ioan Cristescu) și Institutul Cultural Român. Au participat și s-au „înfruntat” la acestă ediţie o echipă for-

mată din reprezentanţi ai filialelor Bacău, Dobrogea, Pitești, Sibiu și Sud-Est, câștigătoare a ediţiilor VI și VII ale Turnirului (Nep-

tun, respectiv Colibiţa) și reprezentanţi ai Filialei București – Poezie. Membrii primei echipe înscrise în concurs au fost Mircea
Bârsilă, Costel Bunoaica, Liviu Capșa, Ion Tudor Iovian, Cristian Pavel și Ioan Radu Văcărescu, iar membrii celei de-a doua echipe

Horia Gârbea, Bogdan Ghiu, Ioan Es. Pop, Nicolae Prelipceanu, Liviu Ioan Stoiciu și Eugen Suciu. Turnirul a avut un excelent
preambul, în grădina Muzeului Literaturii Române din București, în seara zilei de 3 septembrie 2018, dedicat lecturilor și in-

tervenţiilor teoretice despre poezia de astăzi. Juriul Turnirului de Poezie a avut următoarea componenţă: Gabriel Chifu (preșe-

dinte), Daniel Cristea-Enache, Sorin Lavric, Vasile Spiridon, Răzvan Voncu. Echipa câștigătoare a ediţiei a VIII-a a Turnirului a fost

declarată cea formată din reprezentanţii Filialei București-Poezie, iar poeţii Bogdan Ghiu și Liviu Ioan Stociu au fost încununaţi

cu Premiul I, ex-aequo, Cununa de Lauri din Tracia. Premiul publicului (vot secret al tuturor participanţilor) a fost obţinut de
Horia Gârbea. În plus, se va mai acorda un premiu pentru cel mai bun text literar dedicat spaţiului cultural unde s-a desfășurat Turnirul de Poezie (Kavala, Filippi, Marea Egee), iar cele mai bune texte, alese de juriu, vor fi publicate în revistele USR.

Participanţii au căzut de acord, dat fiind nivelul foarte ridicat al poeziei prezentate în concurs, lucru repetat de juriu în câteva

rânduri, ca această ediţie a Turnirului să beneficieze de o antologie poetică în care să fie reuniţi cu un anumit număr de texte

toţi poeţii prezenţi, volum care va apărea în perioada următoare.
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