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Editorial

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

Diaspora literară românească din Israel

Continuăm seria de numere ale revistei Euphorion consacrate diasporei literare românești, după cele despre Franţa, SUA
și Germania, cu acest număr despre Israel. Diaspora literară românească din Ţara Sfîntă este foarte numeroasă, fiind alcătuită
din scriitori majoritatea afirmaţi mai întîi în România și emigraţi în anii comunismului sau după Decembrie 1989. Deși scriu acum
în limba ebraică, integrîndu-se nu numai ţării lor istorice ci și literaturii acesteia, ei continuă să scrie și în limba română. Așa că,
ţinînd cont de criteriul limbii, avem motiv să-i revendicăm și ca parte integrantă a literaturii române. Scriitorii evrei contempo-
rani de limbă română contribuie la dezvoltarea literaturii noastre, ca și înaintașii lor din România secolului al XIX-lea, Moses
Gaster, Lazăr Șăineanu, Constantin Dobrogeanu-Gherea ș.a., sau din perioada interbelică, moderniștii de la Sburătorul lui Lovi-
nescu, Felix Aderca și Camil Baltazar, avangardiștii Tristan Tzara, B.Fundoianu, Ilarie Voronca ș.a., Mihail Sebastian, Max Blecher
ori Paul Celan care, înainte de a deveni cel mai mare poet de limbă germană din a doua parte a secolului XX, a scris poezii în limba
lui Eminescu.

Prin intermediul poetei Doinei Uricariu, am intrat în contact cu Etgard Bitel, poetul și actualul vice-președinte al Aso-
ciaţiei Scriitorilor de limba română din Israel, pe care am avut prilejul să-l cunosc la începutul anilor ’80 la Piatra Neamţ. Din cei
15 membri ai acestei asociaţii pe care i-am invitat prin e-mail să colaboreze la realizarea acestui număr, mi-au răspuns cu
bunăvoinţă, împreună cu Etgard Bitel, 13 scriitori, număr care sper să fie cu noroc.

Citind textele primite, constat că acești scriitori sunt, chiar dacă nu în avangardă, bine conectaţi, în era globalizării, atît
la literatura ebraică, cît și la cea română contemporană. Deși primează poezia și proza, există și autori de piese de teatru, re-
portaje, eseuri și critică literară, unii dintre ei manifestîndu-se în mai multe genuri. Astfel, Beatrice Bernath, Etgard Bitel, Bianca
Marcovici și Adina Rosenkranz semnează poezii, Madeleine Davidson, poezie și proză, Georgeta Berghoff, Silvia Katz, Heidi Simon
și Francisca Stoleru, proză, Magdalena Brătescu, proză și teatru, Rony Căciularu, reportaj, Sofia Gelman Kiss și Liana Saxone Ha-
rodi, eseuri. 

Pot spune, în concluzie, că scriitorii de limbă română hdin Israel reprezintă nu numai o asociaţie profesională, ci și
literatura în totalitatea ei prin varietatea genurilor în care își manifestă disponibilităţile creatoare.
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PPiiccăăttuurrii  ddee  BBuuccuurreeșșttii

duminică, simfonie primăvăratică în puf de plopi soare moale printre nori nehotărâţi
o mamă tunsă în stilul anilor 30 al mileniului trecut, rochie roșie cu fustă plisată de voal
picioare
splendide
tocuri negre și un prunc la piept
radioul repetă “you’re beautiful you’re beautiful
intru în grădina restaurantului de pe lângă Lipscani,
undeva lipsit de importanţă
atrasă de picturile Art Deco de pe pereţii casei cu blazon de baron evreu de mult decedat
și bărbaţii eleganţi în costum de la poartă
nu mă pot opri din obsesia fotografului amator
Ciorba de burta e bună
limonada din lămâie adevărată puiul fraged
gândurile încep să se coloreze în blândeţea anotimpului
aprind o ţigară
diluez
și acum Adriano Celentano mă invită la dans
E timp de București în mine

VViizziitteezz

fabric liniște din zgomote
verzi în
paranoia umbrei
și monotonul din boala nimănui culeasă de pe o banca
pe care femeia citește dragostea de undeva fără să observe peisajul
-e concentrată în dragostea ei -
eu vizitez .
umbra- mi apare de după canapelele bej cu parfum ieftin de trandafiri
covoare bej, așternut bej , mileuri de plastic
bej.
patul miroase a trandafiri
prosopul miroase a trandafiri
și în fiecare colţ apare privirea
pisicii mele
de la distanţa de două ore jumate cu avionul și încă două cu trenul
-de ce mă privește
din fiecare umbră
vrăjitoarea
-a lipit privirea ei de gândul meu
sau am devenit paranoică de la parfumul de trandafiri
sufocantul parfum deodorant ce îmbâcseste
casa asta veche cu umbre de morţi
dintr-o altă ţară.

BBeeaattrriiccee  BBeerrnnaatthh

Poezii



TTuu  aacceellaa  ddiinn  nniimmiiccnniicciiaa  ttaa

ai căutat .piatra.
din care să-mi cioplești o inimă
pentru că m-ai dorit imperfectă.
umană.
ca tine.
negăsind obiectul ce tresare la pătrundere ai răscolit.
ordinea.
din nicăieri -ul tău cu umbrele fostelor inimi. aranjate frumos în rafturi în funcţie de categorii utile expirate. deșeuri de pietre .

un fel de magazie de-a ta
cu piese de schimb. ca să
nu rămâi deficit de sentimente și tot așa.
ai impresia. mereu. că vei reuși
să mă creezi
exact pe măsura ta.din frânturi. de amintiri și iubiri neterminate
pe când.
eu exist perfectă. în lumea mea
de când e .
prin urmare privesc.
amuzată eforturile tale existenţiale

sunt prima. și unica. și cea mai frumoasă .și pură. și ultima ta.
și crezi că nu știu că știi

BBee  mmooii

ideea ar fi să-ţi iubești
portretul din oglindă cu înverșunarea naufragiatului pe insula cu cai
sau /trăiești/
în tine monolog în timp de stat/timpul cade în toate gropile tale/iubirea/e carnea palpabilă dragul meu să știi/de tai din ea o bucată
sângerează nu cuvinte/
continui drumul printre cunoașteri
/cu circumspecţie
/în/
umezeala întunecoasă a mocirlei globale piatra lui Sisif pe dealul ochiului meu stâng /te strâng și
nu pare comod,
îmbrăţișarea-i demodată .

DDuucceessaa  sslluuttăă
Buni e așezată în colţul din stânga a bucătăriei pe un scaun mic, e mică și ea, rotunjoară zâmbește fără a scoate vorbe și ne repară rochi-
ile din care am crescut, unele le transformă în fuste când nu au tiv . Buni tace și coase , îi pun pe genunchi ștrampii iar mi s-a dus firul, pune
rochia deoparte și scoate becul din coș .
trage pe el ciorapul, caută firul să -l remaieze eu tai varză și o călesc în tigaie.
mai e puţină făină și un ou pentru tăiţei.

Poștașul sună totdeauna de trei ori
o idee fixă dintr-un film
-bun titlul peliculei dar cât de deprimant
acest sysific “totdeauna”
rutina nimicului
idee fixă reluată de poeţi
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înnebunești la ideea banalului
-când se sfârșește ceva, când cineva
derapează trenul
sari ţăndări, te repezi la ăl de-ţi stă în cale, strângându -l de gât și
urli :
Poștașul sună întotdeauna de trei ori !!!
wishful thinking you fool

da, poștașul suna cândva
de trei ori
îl serveai cu un ceai la masa rotundă din bucătărie, citeai cu el 

scrisoarea
mângâia copiii pe creștet
-cât au crescut Doamna, să vă trăiască !
azi e atât de prost plătit că nu mai sună
înghesuie scrisorile într-o singură cutie poștală și nu sună
Nu sună
NU SUNĂ ! mama lui de poștaș

umblu teleleu.,
vreau câmp cu flori fără gânduri
să-mi amintească
de alt timp
și s-a oprit mașina în drum
lângă un lan de grâu
uitasem să umplu radiatorul și până să se răcească
am tras un pui de somn pe câmp între lanuri
și nu se dormea pe-atunci
pe câmpii
și tare frumos a fost

nu am cuvinte
da, e toamnă
în primăvara asta negustată
e toamna vântului
cu dor tăcut .
ne-am petrecut

cum nu cauţi iertare sau moarte în dor
ce știi de dor ?
din emisfera mea vorbesc
viaţă
mă prefac că e apa de mare care-mi curge
faţa
și nu vei ști cât a durut
poemul tău cu dragostea - curvă -paiaţă
arunc balastul
anulez situaţii
discul stricat se învârte pe vechiul patefon
poticnit la acelaș cuvânt
iubire iubire iubi iu
și ce știi tu de dor
nimicul ăsta are în el miros stătut de niciodată

am căzut în oglindă
străin loc
-înjură ea/urât obicei să înjuri pietonii de după volan în loc

să-i calci cu dezinvoltură

te pun în pericol
te obligă la atenţie să-ţi pese ţie de ei
de mine cui pasă ?
nu casă .
am picat în oglinda ta și nu mă văd în ea nicăieri
dispar rapid în înfinitul reflecţiilor tale Dorian
narcisist obicei
analiza asta continuă
echilibrul dintre univers și eu se strică
mă scufund
în tu
dau din picioare de zor cu tot ce am să
caut o creangă
un mal de liniște
în toanele tale atâta zgomot pasiv, agresiv, pasiv ,agresiv, pasiv
agresiv
culoarea neagră-mi reflectă decepţia
în lumea de după imaginaţie
oamenii au două capete
tu vorbești în ambele colţuri ale gurii
și tot crești înapoi
viceversa -
am băut din greșeală din sticla cu eticheta “bea-mă”
sunt uriașa nepotrivită inadecvata oglinzilor tale

-la început
mi-au dispărut câteva picioare -nu văd cât calc în străchini 

de proastă
mâinile
nu te ating
ochii nu văd - nu te văd de Adam
nu sufăr să te văd
nu te văd și basta.
zâmbetul
meu și politeţea stau nemișcate ca la fotograf
-sînt bine crescută

Ducesa Slută
aruncă peste cap oglinzile din castel
și aduce un pictor, un străin,
să o vadă

frumoasă.

mă așez pe saunelul de lemn pe care Buni își pune deobicei 
picioarele umflate de prea mult stat jos

merge puţin
e străbunica mea.
ea întrerupe cusutul și ne privim faţă în faţă
se întoarce la munca ei și devin acum
absolut sigură

că voi fi
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DDiinn  aallttee  vvrreemmii

.... La început mi-a fost tare frică de Tanti Mancy croitoreasa lui bunica pentru că trebuia să stau pe masă nemișcată, dacă mă scărpinam
mârâia la mine cu gura plină de ace de gămălie și încremeneam la gândul că va înghiţi acele din cauza mea.

Odată chiar am făcut pipi pe mine și a curs pe masa lui Tanti Mancy și era pe masă un taior gata croit cuiva important, cu hârtiile de ziar
tăiate și prinse pe material cu aţă albă și materialul crem a devenit un gri ud imprimat cu noutăţile din România Liberă de săptămâna tre-
cută.

Bunica s-a supărat așa tare pe Tanti Mancy din cauza mea că nu a mai cusut la ea aproape un an , a învinuit-o că e antisemită și geloasă
pe ea și dinadins mă chinuie ore în șir la probe pe masa ei ca să se simtă stăpână pe noi, superioară și a mai spus câte ceva ce nu prea
am înţeles decât că e sărăcită din cauză că familia ei a ucis oameni ca familia noastră . Eram prea mică să mi se povestească de război sau
de ce poartă oamenii în suflet și am întrebat-o pe bunica de ce mergem la ea dacă a vrut să ne facă rău și de ce Tanti Mancy niciodată nu
vorbește cu noi și ţine gura așa strânsă pungă și de ce mă tot înţeapă cu acele de gămălie și de ce nu mergem la Modarom unde sunt mulţi
croitori drăguţi și au vitrină și tot felul de alte întrebări la care a răspuns așa simplu :

mergem la ea să o ajutăm pentru că nu are ce mânca dar mila noastră e pentru ea ca o pedeapsă. . .

Aveam poate 4 ani sau 5 și bunica s-a împăcat mai târziu cu croitoreasa ei sau croitireasa s-a scuzat pentru că într-adevăr avea mare
nevoie de clientela noastră, nu știu, dar am cusut și eu la ea până am terminat liceul deși preferam să-mi cos rochii simple necroite, sin-
gură... 

dar rămăsesem cu un fel de simţ al obligaţiei faţă de această femeie despre care nu știam nimic decât că bunica a ţipat la ea din cauza
mea fiindcă m-am scăpat cu pipi pe masa ei de croitorie și că nu va avea ce mânca dacă noi nu vom coase rochiile la ea pentru că lumea
o învinovăţește de gândurile care nu le spune..
Nu prea suna logic - m-am simţit vinovată de foamea ei, era o femeie mică elegantă, atât de singură cu părul ei grizonat strâns totdeauna
în coc cu agrafe și niciodată nu am schimbat vre-o vorbă cu ea.
Îmbătrânea tăcută și îngrijită în camera ei de croitoreasă de la marginea orașului.

Veneam la ea deja singură cu desenul rochiei și cu materialul, îmi măsura din nou de fiecare dată mijlocul șoldurile bustul umerii și
lungimea dintre baza gâtului și genunchi și rochia era gata după exact două săptămâni.

Nu mi-a mai făcut niciodată probă după întâmplarea din copilărie, rochiile erau croite fără cusur și costau 50 de lei bucata cu materialul
meu.
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EEttggaarrdd  BBiitteell

DDiimmiinneeţţiillee  mmeellee

11

Într-o dimineaţă
m-am trezit din somn
și am văzut caișii în floare:
atunci am cunoscut lumea.

22

Într-o dimineaţă
m-am trezit din somn
și am gândit:
atunci am știut că exist.

33

Într-o dimineaţă
m-am trezit din somn
și-am zâmbit:
atunci am știut că iubesc.

44

Într-o dimineaţă
m-am trezit din somn
și-am mâncat din fructul oprit:
atunci am crezut.

55

Într-o dimineaţă
m-am trezit din somn
și am plâns:
atunci am știut c-am murit.

IInneeggaalliittăăţţii  uurriiaașșee

11

Un ochi  și încă un ochi
nu înseamnă întotdeauna doi ochi

Un ochi și încă un ochi
înseamnă uneori o privire
și privirea uneori ucide

22

Patru anotimpuri
nu înseamnă întotdeauna un an

Patru anotimpuri
înseamnă uneori o viaţă
și viaţa sfârșește în moarte

33

Un om și o pușcă
nu înseamnă întotdeauna un luptător

Un om și o pușcă 
înseamnă uneori un ucigaș

44

Un bărbat și o femeie
nu înseamnă întotdeauna viaţă

Un bărbat și o femeie
înseamnă uneori dragoste
dar și dragostea ucide uneori

Poezii



OOrraa  aallbbaassttrrăă

Ora când dragostea curge din mine
ora când ochii mă dor de iubire
și plânge din ei 
neștiuta dorinţă

Ora albastră
ora de vis
când corpul plutește
și frunzele dorm

Albastru deasupra
albastru sub noi
totu-i albastru la ora de vis

OOrraa  rrooșșiiee

Oră de sânge,
oră de-amurg,
se scurge iubirea, prin vene
eu urc în durere și cresc în mormânt
e ora de roșu și ochii nu plâng.

Se sparge de ţărm ultimul val,
e roșu tot cerul,
roșu-n pământ,
oră de sânge
oră de-amurg

OOrraa  iinnccoolloorrăă

Ora lovește în mine
și carnea mă doare
și osul se frânge.

Ora mă mușcă
și inima strigă
și nu curge sânge.

Iubirea ce fuge
și cerul ce cade
în jur nu mai este culoare.

OOrraa  vviioolleett

Ora când totu-ui obscur,
ora când totul așteaptă,
ora când TIMPUL sfârșește
și nici altceva nu mai este.

Ora când focul se stinge
și geme pământu-n tenebre,
ora iubirii flămânde
când plec spre tărâmuri măiestre
și uit să exist în poeme.

OOrraa  nneeaaggrrăă

Oarbă iubirea,
oarbă și soarta,
oarbă dreptatea
și eu tot sunt orb.

Neagră durerea
foamea de timp
neagră și moartea
ora de-apoi.
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BBiiaannccaa  MMaarrccoovviiccii

PPeetteellee  aallbbee  //  PPeettee  nneeggrree
Trăiesc viaţa altuia mult mai intens

Pot să-mi uit umbrele devoratoare de umbre

Case lăsate în urmă pe tărâmuri moldave

Dezrădăcinarea  e ca o virtute

(să fii recunoscut dincolo  grămada sfântă pestriţă...

Pierdută deja)

Dar nu pot să nu institui stare de asediu

Un tribunal care să-mi   judece litere   piese de schimb

Pentru mașini roboţi și vibratuare uitate prin sertare

Când dispreţul ironia se aruncă pe geam cu tot

Cu parașuta         spartă și chiloţii

Cei roz...prea roz  precum născutul

În scutece fierte,

Precum un rac fiert în suc propiu cu sare

Manualul de gătit poetic se estompează

Cu gust de mirodenii orientale divine   

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

112 / 2018

mă gândesc la numărul lor impar .

Unde e sunetul perfect din cele 12 note muzicale

cod   Piezzolla, Libertango :

Permutari de vise fantastice

configurarea sistematică a pianistului

Bătăi din palme ritmice pe șira spinării

Ca un metronom pus la un tempo al inimii

Spatele gol

Rochia roșie flamenco

Degeaba îmi cânt melodia cu vocea interioară

s-a stins vioara din mine    pe când    eram  prea tânără

faţa mi- a rămas tânără corpul nu mă ascultăe neelastic

cerul meu   de pe Muntele Carmel e plin cu nisip

Poezii
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nu se vede retorica mării

Versiunea definitivă  constă în amestecarea orelor de somn

Dar acordianistul îmi dă intrările clătinate de vânt

Iar vioara mi se scurge printre degete precum nisipul dintr-o clepsidră.

TTeeiiuull  lluuii  EEmmiinneessccuu

M-am născut aproape

de teiul lui Eminescu...

ani de-a rândul l-am urmărit

în încărunţire –

era sprijinit de o cârjă metalică

betonată –

părea un om invalid

cu părul de culoarea

toamnei.

uneori apărea imaginea sa

conturată perfect

în teiul – sprijinit, obosit

şi singuratic.

stăteam cuminte pe o bancă

şi priveam metamorfozarea

(cu siguranţă că dacă l-aş săruta acum

n-ar mai spune nici un cuvânt)

nu puteam să spun nimănui

acest lucru...

clipa îmi aparţinea

întru totul.

doar vântul transforma apariţia sa

într-un vârtej de frunze.
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PPaattrruu  mmiiii  șșaappttee  ssuuttee  uunnsspprreezzeeccee..

Martie. De ziua mea îmi  dăruiai mereu același parfum răcoritor,  care-mi 

plăcea mult .

Apoi  nu ne-am mai  văzut și mi-aţi lipsit, și parfumul, și tu.

De fapt, acel parfum lipsea demult pe la noi.

Ultimele picături din flaconul de pe urmă mi s-au impregnat în piele.

Acum, tu nu mai ești aici...

Și iată că-ntr-o seară ,într-un magazin, mi-a căzut privirea  pe-un raft și inima mi-a tresărit.

Era  un curent ce se scurgea de Undeva ,era o privire  de Dincolo.

Deodată mi-a făcut cu ochiul verdele lucios al unei sticle 4711

ORIGINAL EAU DE COLOGNE.

Și pe loc am știut.

Erai tu, plutind deasupră-mi și împrejur,și păreai  a  șopti:

Oferă-ţi un flacon în amintirea zilei tale care-a fost, și unul  pentru  cea care vine. 

Și te-am ascultat.

Parfumul îţi  va fi urarea,căci glasul tău s-a stins.

Mirosul va fi mângâiere în zilele de martie, va fi briză în nopţile de vară încinse.

AAddiinnaa  RRoosseennkkrraannzz--HHeerrssccoovviiccii

Poezii
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FFeerriicciirree

Să deschizi ochii în fiecare zi
Să sorbi cu nesaţ aer înmiresmat

Să-i mângâi părul mezinului  bălai
Să -i vezi faţa  de prunc însorită 

Pe  primul tău născut  să-l privești
cum absoarbe primele-i vorbe, 
cum pășește pentru prima dată

Să-ţi fie dor de glasul cald al tatei,
de braţele mamei, ocrotitoare

Cu prieteni și prietene să râzi 
Să -l iubești pe cel  ce te iubește

Când fricile  dispar, să te destinzi

Să miroși  foi de verbină și Calèche*
Cu gem de vișine sa te delectezi

Când guști un fruct sa  simţi
cum suc îţi lasă gura,

și cum se prelinge.

Versuri să înșiri, care vin 
din străfunduri

Pe scenă să fii mereu alta 
În transă în sală să fii

Pe Arik, pe Yossi să-i asculţi
Să cânţi cu Charles, și cu Georges,

și cu Domenico 

Pe Dante, pe Molière să-i simţi
cum își rostesc  cuvintele prin tine

Pentru tot ce ţi-A dăruit,
Lui să-I mulţumești
și  zi de zi să te pleci

în faţa Creaţiunii.

Calèche=parfum franţuzesc,marca Hermès*

** Aluzie la artiștii Arik Lavy, Arik Einstein, Yossi Banay
(israelieni) și la Charles Aznavour, Georges Moustaki,
Georges Brassens, Domenico Modugno

.
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Prin anii 1890 la Iasnaia Poliana, Lev Tolstoi intenţiona
să scrie „istoria unui om bun”. Nu cred că a scris-o, căci aseme-
nea materiale, astfel de exemplare probabil se găseau greu şi-
n anii lui. În zilele mele, asemenea material întâlneşti foarte rar,
cred că nici nu mai are căutare, nici valoare, dar ideea îmi place,
îmi surâde, material nu am nici eu, numai perseverez să-l caut.

Găsisem comoara de câteva luni, omul despre care pot
scrie povestea adevărată care l-a tentat la vremea lui pe Tolstoi
să se aşeze la scris. Aflasem povestea unui om bun. 

Oameni mai puţin buni sunt cu duiumul, dar unul bun
de unde să-l fi luat? L-am căutat multă vreme şi, cum poveştile
mele au în miezul lor sâmburele adevărului, iată, între ele, am
găsit şi omul, şi adevărul.

Era într-o dimineaţă când mă întorceam cu autobuzul
acasă de la Tel Aviv. Într-o staţie, deja în oraşul meu, observ o
bătrânică urcând scara și întreabă şoferul: „Ajungi în cartie-
rul...?” Şi vocea, şi fizionomia metamorfozată de ani mi-erau cu-
noscute şi imediat, întinzându-i o mână, am ajutat-o să se aşeze. 

Era Elza, o veche cunoştinţă, clientă a băncii la care lu-
crasem. Venea totdeauna la mine mai mult cu necazuri decât
cu capitaluri. Atât eram de impresionată de destăinuirile ei,
încât devenise personaj într-una din povestirile mele. 

Adesea îmi vizita gândurile, voiam să ştiu despre viaţa
ei care abia la o vârstă târzie se împlinise. Acum o aveam în faţă,
ne priveam, schimbam zâmbete discrete şi-am observat că
plânge. În acele fracţiuni de clipe întreaga ei viaţă mi-a revenit
în memorie şi anii care au trecut... „Ce s-a întâmplat? Ce face
soţul dumneavoastră?”
- O sută de ani şi jumătate a avut când mi-a spus, Elza,
nu se mai poate...” şi a închis ochii. 

Era ardelean, singur, ursuz, posac şi burlac. Avea o
mulţime de tabieturi din care nimeni nu-l scotea şi nici nu voia
să iasă din ele. Nu ştia de unde le moştenise, dar în singurăta-
tea lui tabieturile toate erau şi parte din obiceiurile familiei şi le
întreţinea ca  parte din viaţa lui. Nu-i mai rămase nimeni din fa-
milia despre care păstra în casă albume cu fotografii. Atâta îşi
amintea de câte ori se gândea la familia în care crescuse, de cele
două verişoare căsătorite un an sau doi în urmă, puţin timp în-
ainte ca întreaga familie să fie deportată... Din casa părintească
i-au scos pe toţi, numai el în acea dimineaţă era la toaletă şi
citea ziarul. Auzise hărmălaia din casă şi îngheţase de frică. Se
afla şi într-o stare când nu se putea elibera să deschidă uşa şi să
facă act de prezenţă în cadrul familiei...

Anii au trecut şi-acum, de când ştia că mulţi copii su-

pravieţuitori şi orfani au fost aduşi de comunităţile evreieşti la
Iaşi şi Botoşani se hotărî şi el să plece să viziteze orfelinatele.
Nu ştia pe cine caută, pe cine ar putea recunoaşte cu trăsăturile
familiei, căci dacă ar fi cineva printre ei erau prea mici pentru a
se identifica.

În dimineaţa aceea urcase în trenul de Bucureşti pe
care trebuia să-l schimbe cu cel spre Iaşi să facă prima staţie cu
vizitarea orfelinatului şi se opri în primul compartiment gol. Câ-
teva minute după pornirea trenului, în acelaşi compartiment in-
trase o concetăţeancă, una din elitele lumii lor, cu un băieţel de
vârstă preşcolară. Părea bolnăvior la înfăţişare, era ţinut de
mână. Femeia îi ceruse să se aşeze. Copilul era stingher, supus,
cu o privire speriată. Doamna, după ce-şi dezbrăcă pardesiul şi-
şi desfăcu fularul de la gât, se aşeză alături nu de copilul care o
însoţea, ci pe aceeaşi bancă cu bărbatul din compartiment.

Copilul rămăsese îmbrăcat cu haina groasă şi doamna
nici nu-l ajutase să se dezbrace, nici nu-l îndemnase s-o facă. Bă-
ieţelul îşi întoarse privirea dincolo de fereastră, îşi lipise palmele
de geamul închis, de care îşi strivi nasul în joaca lui. Când s-a
plictisit şi-a întors ochii spre cel din faţa lui. Doi ochi întrebători,
mari, care trădau teamă, îl surprinseră pe Adolph prin insistenţa
cu care se simţea privit. I-a răspuns cu o privire blândă, răbdă-
toare. Era dispus să deschidă o conversaţie cu acel băieţel. De
aceea îl întrebă ce era mai firesc: „Cum te cheamă”. Copilul în-
târzia să răspundă, dar intervenise doamna de alături în limba
maghiară. Şi fără să-i satisfacă întrebarea, îi puse ea  întreba-
rea: „Cred că suntem concetăţeni, nu? Îi întinse mâna prezen-
tându-se. „Fizionomia dumneavoastră mi-e cunoscută, nu ştiu
de unde, dar sigur ne-am întâlnit undeva...”
- Concetăţeni, posibil, dar nu v-am reţinut figura, scu-
zaţi, poate e numai o coincidenţă. 
- Nu e, cred că ne-am întâlnit odată la onomastica Deni-
sei...
- Scuze, scuze, aveţi dreptate. Dar, ştiţi, eu sunt de felul
meu un om retras. Da, îmi  amintesc de Denisa şi cred că şi de
soţul dumneavoastră. Simpatică şi interesantă personalitate.
- Dar cine nu-l cunoaşte, din cauza lui facem acest drum,
acum, cu trenul.. şi ce drum... Dacă vă reamintiţi de soţul meu,
desigur ştiţi şi cine este. Acum e foarte ocupat, se agită cu copiii
aduşi în orfelinate. S-a dus să supravegheze ceva, e vorba de că-
mine, până să ajungă orfanii, şi de atunci e tot pe drumuri. Sen-
timental cum este, s-a grăbit să-mi facă o surpriză şi l-a adus
acasă spre înfiere... Îi simţi respiraţia, pauza şi gestul mâinii cu
care arăta spre copilul prezent între ei. O astfel de surpriză  nu
se face de unul singur, un copil nu e o bijuterie... Ştiţi, noi avem

Povestea unui om bun
GGeettttaa  BBeerrgghhooffff

Proză
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un băiat de 12 ani şi n-am fi vrut să-l lăsăm singur pe lume, dar
nu totdeauna realizezi tot ce-ţi doreşti. Şi vremurile-s grele, ne-
sigure... Nici noi nu ştim ce vom hotărî în ce priveşte soarta
noastră. Soţul meu, învins de bunătatea inimii lui, şi-a pus sim-
ţămintele în aplicare şi a intrat în casă cu acest copil dintre cei
aduşi de peste Nistru, de au umplut orfelinatele în ţară. Nu era
momentul potrivit, nici sufleteşte nu eram pregătită pentru o
asemenea schimbare. Şi iată acum am hotărât să-l duc înapoi,
nu mă pot obişnui, nu-s timpuri liniştite. Ce să fac cu el? N-am
răbdare, capul nu mi-e la el, nici Dorel, băiatul nostru, nu se
arată prea încântat de când a venit între noi..

Ochii lui Adolph îi oferiră un zâmbet cald băieţelului cu
ochi întrebători, speriaţi, neliniştiţi  Îi luă mâna într-a lui, i-o
mângâie şi repetă întrebarea în germană...
- Herbert, aşa mi se spune... vorbi în cele din urmă bă-
iatul într-o germană  stâlcită în care idişul mirosea ca petrolul
deasupra apei. 

Adolph păstra în palma lui mâna lui Herbert şi se gân-
dea cu ce să tempereze starea copilului. N-avea nimic la el, nici
o bomboană, nici un obiect de orice fel care i-ar putea sustrage
neliniştea intuită şi negrăită din privirile copilului. Vrei să-ţi spun
o poveste? Desigur,  mama şi tata ţi-au povestit poveşti când ai
fost copil...

Băiatul rămase pe gânduri. Se aşternuse o pauză lungă
până ce Herbert vorbi: - Nu-mi amintesc, dacă bunicul mi-a
spus nu  o poveste, dar mi-a spus să plec în Ereţz Israel. Acolo e
ţara mea, atâta mi-a spus, şi a căzut lângă un pom de care a vrut
să se sprijine. Apoi un soldat a mai tras un glonte în piepul lui şi
pe mine m-a fugărit s-ajung din urmă pe ceilalţi...

Adolph simţea că-şi pierde glasul şi cumpătul când
Herbert i-a cerut să asculte povestea. Simţi uscăciunea în gură,
plecă privirea fără să elibereze palma lui Herbert dintr-a lui...
Mai mult, se folosise de cealaltă mână să-l mângâie şi-şi în-
toarse capul spre doamna de alături, şoptindu-i „Chiar sunteţi
convinsă că nu-l vreţi? şi fără să aştepte răspuns, începu să-i
spună lui Herbert o poveste...

Când trenul s-a oprit în gara Bucureşti Nord, cei trei pa-
sageri din compartiment coborâră împreună. Adolph se fră-
mânta dacă să repete întrebarea, dacă  poate să-şi asume
asemenea răspundere, el, holtei îmbătrânit în tabieturile lui, ca-
pricios, comod şi adesea tipicar. Şi totuşi simţea că întrega lui fi-
inţă se împotriveşte întoarcerii copilului în acel cămin de orfani. 

- Avem suficient timp până soseşte trenul de Iaşi şi eu
vă invit să luăm  masa la un restaurant, căci copilul desigur este
flămând. Ceruse din priviri asentimentul doamnei. După asta
se adresă lui Herbert, pe care deja îl ţinea de-o mână. Nu-i aşa
că ţi-e foame?  Herbert îi întoarse privirea, îl întâmpină cu
aceeaşi nelinişte şi confirmă cu două înclinări ale capului.

Adolph şi Herbert s-au întors acasă a doua zi... Au făcut
drumul înapoi. S-au întors toţi trei cu acelaşi tren şi s-au des-
părţit în oraş chiar sărutând mâna doamnei şi ea sărutând bă-
iatul. Fiecare trăia  momentul de fericire în felul lui.   

Aşa a intrat Herbert în viaţa şi în casa austeră a lui
Adolph, intrând dintr-odată  în ordine. Odăile răsunau de gla-

surile lor, dar cumpărăturile făcute în drum erau aruncate la în-
tâmplare. 

Punea butucii în sobă şi-l învăţa pe Herbert cum se
aţâţă focul, i-a explicat unde e locul fiecărui obiect şi cum, ei doi,
trebuie să păstreze ordinea în odaie. Chiar în prima seară i-a
pregătit baia şi, prudent, l-a întrebat dacă ştie să se spele singur
adăugând „Și urechile şi picioarele”. Privirea lui Herbert, prea
neliniştită, l-a obligat să-l asiste la prima îmbăiere.

Seara obişnuia să-i citească poveşti. Poveşti de copii
de-ale lui Shalom Alechem, o carte găsită imediat în bibliotecă.
Începuse cu „Halal de mine, sunt orfan”, o citea în idiş, povestea
lungă şi hazlie în care şi cititorul, şi ascultătorul trăiau nerăb-
darea de a-i urmări desfăşurarea.

Când  a ajuns la capătul povestirii, închizând cartea,
Adolph îl aude pe Herbert spunându-i: 

- Dar eu nu vreau să plec în America, eu vreau în Eretz
unde mi-a spus bunicul...

- Chiar vrei să pleci în Eretz? Mă iei şi pe mine?
Adolph aruncase întrebarea şi un sentiment de teamă

l-a stăpânit de parcă răspunsul băiatului condiţiona propriul lui
viitor. 

- Plecăm chiar mâine? l-a întrebat Herbert ridicat în ju-
mătatea patului gata să-şi pregătească plecarea.

„Culcă-te acum” şi cu un gest părintesc îl îndemnase să
se întindă în pat. Pentru asta ne trebuie timp, va trebui să facem
diferite acte, formalităţi, şi între timp tu o să mergi la şcoală.
Deocamdată trebuie să înveţi să scrii, să citeşti şi eu îţi promit
că voi avea grijă să plecăm. Se uită la ceas. 

- E târziu, acum trebuie amândoi să ne culcăm, mâine
eu  mă duc la lucru şi tu, deocamdată, înveţi să te descurci sin-
gur. Să fii cuminte, o să rămâi în casă şi-apoi o să vedem...

La toate vârstele, fiinţa omenească îşi caută prietenie
cu omul potrivit lui să comunice, caută corespondentul căruia
să-i dăruie gândurile, să-i vorbească fără calcule. Adolph, des-
eori,  încerca să-l corecteze pe Herbert. 

- Copile, sunt tatăl tău, după legile ţării eu te-am înfiat,
eşti fiul meu. De ce-mi spui bunicule şi nu tată? Chiar aşa bă-
trân arăt în ochii tăi? şi fără să-şi controleze mişcarea se în-
toarse spre oglinda care-i arătă o figură obosită, ştearsă şi cam
vremelnic încărunţită pentru vârsta lui. Avea doar 34 ani. Îşi în-
toarse capul din oglindă şi aştepta răspunsul lui Herbert. Simţi
cum îl podidise transpiraţia şi aşteptarea devenea grea. Herbert
îl privea, tăcea şi căuta cuvintele potrivite să-i vorbească: pe
tată-l meu nu-l ţin minte, numai bunicul mi-a rămas în amintire
când a căutat odihnă lângă copacul acela în zăpadă adâncă. Dar
o să-ţi spun bunicuţule că tare l-am iubit, e bine?
- Nu, e chiar mai rău, răspunse şi-l năpădise râsul.
Spune-mi pe nume, Adolph.
- Bine, tăticule...

Când se pregăteau de plecarea spre Constanţa să urce
pe vaporul Transilvania spre ţara unde l-a trimis bunicul, Her-
bert absolvise doi ani de şcoală primară, vorbea româna şi ma-
ghiara şi ştia mai multe decât alt absolvent a două clase
primare. Adolph se ocupase de el. Prezenţa lui Herbert în viaţa
lui le împlinise viaţa la amândoi. Erau doi prieteni, doi camarazi,
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doi bărbaţi, unul în dezvoltare, celălalt,  întinerit de  aceste
schimbări neaşteptate.

El şi un fiu... Deci nu era singur, avea un fiu cu care
pleca la drum. Emigrau împreună spre Ţara Promisă devenită o
Realitate. 

Vaporul ajuns în portul Haifa, răsuna de cântecele
celor de la bord,  atât de puternice încât acopereau zgomotul
motoarelor. Unii cântau „Hatikva”, alţii care nu ştiau nici melo-
dia, nici cuvintele, cântau „Sculaţi, voi, oropsiţi ai sorţii” şi fie-
care îmbrăţişa pe celălalt. Erau şi lacrimi multe, uscate prea
repede de soarele dogoritor. Încet, încet, fiecare cobora scara
şi trecea pe culoarul deschis imigranţilor. Ceva mai departe, în-
şiraţi la o masă dreptunghiulară, câţiva bărbaţi filau din priviri
pe fiecare.

Entuziasmul celor sosiţi era mare, dar mizeria şi sără-
cia şi mai mare. Singura sursă sigură de existenţă era culesul ci-
tricelor, a viilor. Mulţi se ofereau la munci în construcţii. 

Când veni rândul lui Adolph şi Herbert, situaţia se pre-
zenta astfel: 
- Herbert? Câţi ani are... 11, trece în grupul de acolo! 
Și individul care vorbea idiş şi româneşte indică direcţia.

Adolph, surprins de rapiditatea deciziei, îi spune lui
Herbert în maghiară: „N-avem ce face, tu  trebuie să te duci la
şcoală, eu am terminat-o de mult, dar oriunde voi merge la
lucru, voi ajunge la tine...” şi întreabă în româneşte pe cel din
faţa lui: „Și cu mine ce rămâne?”
- Te pot trimite la lucru.
- Ce fel de muncă?
- Nu-ţi pot spune şi nici unde e nu vei afla... Fără între-
bări, accepţi? Sau du-te la cules, acolo avem mare nevoie de oa-
meni.

Adolph cu o mână într-a lui Herbert, întoarce privirea
spre el şi-i repetă pe scurt în maghiară: „Ai înţeles, nu vor să
spună unde mă trimit, dar eu o să mă duc şi de oriunde, voi
ajunge la tine. Şi, adresându-se celui cu care discuta, îl întreabă
la ce şcoală va fi trimis fiul lui. I s-a promis că va fi informat şi de-
getul vorbitorului arăta spre grupul celor ce şedeau deoparte.

Aşa a  ajuns Herbert la Hedera într-o clasă corespun-
zătoare vârstei lui. Adolph se trezi la Ghivat Hakibuţim cum era
denumită aşezarea de către locuitorii locului. Era de fapt o adu-
nătură a câtorva grupuri ajunse din Europa răsăriteană „Be-
maala”, „Gordonia”, „Ahvaa” şi  Şomer Haţair”, în majoritate
polonezi, printre care se amesteca şi Adolph român? maghiar?
Dar nu mai prezenta importanţă cum l-au înregistrat... Întregul
grup a traversat plantaţii de citrice nesfârşite, proprietăţi evre-
ieşti unde ocupaţia de paznici era încredinţată  arabilor... Întu-
nericul şi împuşcăturile răsunau de aproape, sporind neliniştea
întregului grup. În marşul lor au fost instruiţi că merg să ajute
la refacerea ţării şi nici o vorbă mai mult despre asta şi nici să
vorbească cuiva despre acest subiect nu era permis. „Nu între-
baţi, căci nu veţi primi nici un răspuns”. Împuşcăturile răzbeau
în urechile fiecăruia fără să ştie de unde, dar odată cu zorile au
ajuns la o gospodărie unde au simţit mirosul de pâine coaptă,
nimic altceva decât o spălătorie mare şi-o creşă de copii între

mulţi eucalipţi.
Li s-a  atras atenţia că e nevoie de linişte şi coborâre

disciplinată, pe rând şi repede. Atunci intuise Adolph că va lucra
la o fabrică subterană de muniţii. Aşa îşi explica secretul.
Această subterană data încă din anii 1948 şi a funcţionat sub or-
dinele armatei până  în 1952, când a trecut sub controlul altui
braţ din securitatea ţării. Adolph îşi confirma bănuielile după
intrarea strâmtă şi coborârea care trebuia executată în mini-
mum de timp. Colegii de muncă erau în majoritate oameni sub
vârsta lui, foşti studenţi geologi, zoologi, botanişti şi chimişti,
astfel că au fost grupaţi în două echipe, una care începe lucrul
imediat, cealaltă în seara care urma. Mare i-a fost mirarea când
se dezmeticise, se afla faţă în faţă cu o spălătorie imensă, o ma-
şină rotativă care, în anumite ore, se mişca făcând loc unei in-
trări care te cobora în adâncuri pe o scară metalică, dreaptă,
coborârea se făcea în cea mai mare linişte şi viteză...

Nu era entuziasmat de munca lui, dar nici rău nu-i era.
Îşi terminau tura, ieşeau din subterană şi, obosiţi, somnul îi vi-
zita şi-n cabană. Lucra toată ziua şi gândul lui era pe urmele lui
Herbert. Unde-o fi? Ce face? Oare şi băiatul se gândeşte la el? O
lună de zile, cu aceleaşi întrebări, aceleaşi preocupări, a răbdat
până a fost învoit pentru o zi şi-o noapte. Plecase imediat şi-a
pierdut câteva ore pe drum şi-a aşteptat alte ore la uşa clasei
fiului lui, până  la recreaţie. Când uşa s-a deschis, Herbert l-a
zărit primul făcându-şi loc cu coatele printre copiii înghesuiţi la
uşă, i-a zburat înainte cu braţele desfăcute strigându-l: „Tată, ai
venit?”

Toate suferinţele trecute, tot ce-i refuzase viaţa până-
ntr-acea zi meritau să fie îndurate pentru clipa prezentă. Copi-
lul îşi trecuse braţul pe sub talia lui ridicându-şi pivirea  spre
omul de alături. Adolph, emoţionat de braţul pe care-l simţea
aproape de corpul şi fiinţa lui începu să se bâlbâie, cuvinte
frânte din gândurile dezordonate ieşeau pe buze, ca în final să-
i mărturisească „Arăţi bine, te-a bronzat soarele, ai crescut...”
şi, amintindu-şi de raniţa pe care încă o avea pe spate, o des-
făcu şi începu să scoată bucată cu bucată... portocale, un gra-
pefruit, struguri şi-o pâine caldă încă. I-o trecu pe la nas şi-i
rupse o bucată să i-o ducă la gură. „Dar tu? Ce o să mănânci tot
restul zilei?”

- N-avea grijă, am adus-o pentru tine. Restul timpului,
noaptea până spre zori au vorbit, fiecare dintre ei avea ceva de
întrebat de grija celuilalt până Herbert a rămas pe poarta şco-
lii, Adolph pleca spre staţie să prindă un autobuz.

„Un om singur e o jumătate de om înlănţuit în singu-
rătatea lui”, gândea pentru întâia oară, un om singur e ceva ne-
împlinit şi totuşi, în timpul fără de sfârşit cât a aşteptat sosirea
autobuzului, se socotea fericit. Fericit pentru că-l  întâlnise pe
Herbert. Mai puţin fericit în colectivitatea în care intrase, unde
se prezenta o jumătate de om. Dintotdeauna ursuz, retras, bu-
curos să rămână deoparte neobservat, de astă dată prea mulţi
ochi îl urmăreau.

Pe cine interesa persoana lui?  
În lumea în care se afla, mulţi erau singuri, fiecare om

ascundea o poveste, o istorie tragică după anii lăsaţi în urmă.
Nici unul n-apucase să-şi povesească viaţa. Colegul, cel ce lucra
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la strungul de alături, ţinea neapărat ca la următoarea învoire,
adică luna următoare, să-l ia cu el să-i cunoască familia, avea o
soră mai mică, văduvă, cu două fetiţe...

Aşa era ordinea, în fiecare lună se eliberau două per-
soane pentru 24 de ore.

„Nu, imposibil, în săptămâna care vine, îl aşteaptă Her-
bert”, îşi aminti Adolph şi zâmbi gândului împotrivindu-se cole-
gului. Herbert  reprezenta pentru el prietenul, copilul, familia,
echilibrul de fiecare zi. I s-a părut a doua zi că visează, dar nu,
era adevărat. Vorbise cu Herbert la telefon în miezul nopţii care
a trecut. Cum?! Copilul îl sunase şi el s-a trezit zguduit de umeri
de cel de-alături şi de paznicul din tură. „Ce s-a întâmplat?” a
fost primul gând când a tresărit şi alerga buimăcit fără să ştie
unde e telefonul. „Alo, da, cine-i?” şi auzi glasul copilului care-l
întrebă „Tată, eu sunt, Herbert, am vrut să ştiu dacă o să vii săp-
tămâna viitoare?”  „Da, copile, sigur că voi veni. Am uitat oare
să-ţi spun?”

- Nu, am uitat eu să te întreb, dar eu număr săptămâ-
nile, şi Adolph se întoarse fericit în baraca comună unde multe
priviri întrebătoare aşteptau să audă cine îl sunase.

- Fiul meu a vrut să ştie când o să vin... şi dintr-odată se
simţi mândru de prezenţa lui Herbert în viaţa lui şi o stare de fe-
ricire îi străbătu sufletul. Pentru prima oară se simţea bine chiar
şi în atenţia celor dimprejur.

De astă dată Herbert l-a aşteptat în poartă. Se săltase
într-o săritură să-i dăruie prima sărutare pe obraz. Adolph l-a
ridicat cu o singură mână ţinându-l lipit de pieptul lui. 

- Arăţi bine, eşti voinic şi mă ajungi din urmă la înăl-
ţime, clima îţi prieşte, creşti frumos... 

- Şi tu arăţi bine, chiar foarte bine, mai bine decât o
lună în urmă..Şi amândoi se îndreptară pe o bancă între um-
brele unor tufe.

- Dezleagă sacul şi vezi ce ţi-am adus şi Herbert găsise
de astă dată două pacheţele de ciocolată, o şapcă în carouri şi
o cămaşă asortată. Spre fundul sacului erau şi acum câteva ci-
trice şi pâinea caldă pe care o primeau fiecare la ieşirea de la
lucru şi două triunghiuri de brânză topită.

„Nu-mi trebuiesc  astea,  primim şi noi dimineaţa la
masă, până săptămâna trecută primeam jumătate din triun-
ghiul de brânză, dar în săptămâna din urmă primim în fiecare zi
un triunghi întreg. Ia-le înapoi...”. 

„Cum de m-ai sunat în mijlocul nopţii, de unde ai avut
telefonul, cine ţi-a dat voie? Altă dată să nu mai suni, nu e
voie....” 
- N-am cerut voie, de câteva zile am descoperit unde e
telefonul, dar n-am vrut să te
întrerup din orele de lucru şi nici n-am vrut să se ştie că vorbesc
cu tine şi m-am gândit că noaptea e cel mai nimerit, povestea cu
numărul telefonului e o întâmplare, mai e cineva aici  al cărui
părinte lucrează cu tine probabil, el pierduse hârtia cu  numărul
de telefon.
Herbert auzi paşi apropiindu-se, puse capăt discuţiei, dar îşi in-
formă tatăl: „Uite-o
pe învăţătoarea mea...”

De pe aceeaşi alee se apropiase cu mâna întinsă o fată
tănără, şatenă cu o bluză militară peste pantaloni prea largi
pentru măsura ei. 

- Îmi face plăcere să vă cunosc, sunteţi tatăl lui Her-
bert? E cel mai inteligent copil din clasă şi cel mai silitor. Învaţă
bine, prinde repede limba şi cred că va fi unicul din clasă care va
trece în următoarea.  Ştiţi, din cauza necunoaşterii limbii, sun-
tem nevoiţi să-i dăm înapoi cu o clasă, chiar cu două, fără să
ţinem seama de vârstele lor...

O săptămână mai târziu, tocmai când îşi terminase
tura şi ieşise la lumina zilei, o femeie patrula dincolo de gardul
de sârmă unde fluturau în bătaia vântului şi-a soarelui rufele
copiilor de la creşă. Colegul de strung îl ajunse din urmă, îşi aşe-
zase o mână pe umăr şi-l dirija parcă împotriva voinţei lui spre
alt drum. Cealaltă mână o flutură deasupra capetelor lor. „Uite,
a venit cine trebuia...”

„Cine?” a vrut Adolph să-şi întrebe colegul, dar nu mai
avea timp, căci glasul femeii ce se  apropia i se adresa direct lui:
„Dacă n-ai venit tu la mine, am venit eu la tine şi să primeşti
asta ca o mare concesie.”

Adolph se fâstâci, obrazul i se roşise peste pielea deja
bronzată, o măsură din priviri şi răspunse în felul lui „Pardon, nu
v-am chemat şi nici n-am promis că vin, unde  trebuia să vin?”

- Nu ţi-am vorbit de sora mea, uite-o, ea a făcut dru-
mul până aici.

- Îmi pare rău... voia să spună îmi pare rău că aţi venit,
dar înghiţise cuvântul şi nepoliteţea la timp.

- Să nu-ţi pară rău, acum trebuie să-ţi pară bine, nu
orice bărbat se bucură de o asemenea favoare din partea mea
şi îi întinse mână. Cu mâna tremurândă Adolph încercă să-i ri-
dice mâna spre buzele lui. Simţi strânsoarea care oprise mâna
şi auzi numele femeii: Mă numesc Selma. 

Adolph simţi cum îşi schimbase tonul imediat:
- Cu toţii aţi adus aceleaşi obiceiuri, aici nimeni nu să-

rută mâna şi, după această precizare trecu la  subiect. Acum am
venit să te iau în oraş, am maşină şi vino să ne plimbăm puţin,
apoi vedem noi... 

- Putem sta undeva pe o bancă, sub eucalipţi şi să vor-
bim câte vreţi şi cu un gest hotărât să nu-i  primească invitaţia
făcu doi paşi înainte. 

Selma păşea în urma lui şi-l cerceta cu atenţie. Era
înalt, umeri laţi, spatele drept, văzut din urmă era mai atractiv.
Trecuse un pas înainte să-l ajungă îndreptându-şi cu insistenţă
privirea aupra lui. Da, avea o faţă ridată, o privire înăcrită, spe-
riată şi-un început de chelie.

- Uită-te la mine, te rog, cu mine trebuie să vorbeşti pri-
vindu-mă în ochi. Fratele meu mi-a spus că eşti un om onest. 

- Îţi mulţumesc de referinţe, dar prea mă supuneţi
unor examene neprevăzute, se adresă de astă dată colegului
său.

- Dragul meu, soră-mea e o fată foarte bună, dar tot-
deauna grăbită, cu multe calităţi şi tot atâtea defecte. Eu am
vrut să vă cunoaşteţi şi ea ca-ntotdeauna s-a grăbit, dar acum,
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că v-aţi întâlnit, încercaţi să discutaţi, să vă cunoaşteţi. Fiecare
dintre voi aţi depăşit vârstele copilăriei. De altfel, eu mă retrag,
vă las singuri.   

Au trecut câteva ore bune din noapte când Adolph s-a
întors în cabană. Fierbea, era obosit şi iritat. Femeia de care se
despărţise i-a răvăşit toată liniştea, tihna unei fericiri de care se
bucurase în ultimii ani. De ce s-ar însura acum? Cine avea ne-
voie de însurătoare? Nici el, nici Herbert... Și de atâta năduf
zvârlise pătura deoparte, aşezându-se în capul oaselor privind
spre patul de alături. Nici celălalt nu dormea, deşi avea pătura
trasă peste cap.

- Dormi? se adresă celuilalt.
- Nu tocmai, dar încă puţin și începem tura...
Se aplecase spre el cu mâinile întinse cerându-i să se ri-

dice din pat:
- Spune-mi, spune-mi adevărul: ce e cu sora ta? Atât de

tânără, când a putut face doi copii şi să rămână văduvă?
Nici un răspuns n-ajungea spre urechile lui. Pauza era

prea lungă în starea lui de agitaţie resimţită şi tăcerea îşi găsea
greu locul.

- N-ai întrebat-o? Ce ţi-a spus ea?
- Numai prostii... Copiii nu contează, ea caută iubire,

un bărbat care să o iubească, să-i redea viaţa şi tinereţea.... Și i-
am spus să-şi caute un bărbat tânăr, eu nu-i pot satisface aş-
teptările. La care a tăbărât pe mine cu tot ce avea în ea. Ce-i cu
ea?

- E... o fată fără noroc. În timpul serviciului militar se
socotea generăleasă şi s-a ales cu o sarcină, a născut o fetiţă
frumuşică, aproape mulatră. Nimeni n-a ştiut cine-i tatăl. Selma,
foarte orgolioasă, mânuie de una singură sabia şi nici nu l-a cău-
tat, nici n-a lăsat să fie ajutată. Un an mai târziu s-a căsătorit,
nuntă mare, bucurie mare şi speranţe la fel de mari. Purta a
doua sarcină când bărbatul a părăsit-o şi da, are de la el o amă-
râtă de pensie... E tânără şi deşteaptă, visătoare şi neconci-
liantă, vrea dragoste de parcă dragostea se cumpără de
undeva... Dacă vei reuşi să-i smulgi tu sabia din mână, s-o mânui
tu şi să o aperi şi pe ea îţi vei câştiga şi devotamentul ei, nu-i o
fată rea. 

Îşi trase pătura peste cap întorcându-i spatele... 

Următoarea întâlnire cu Herbert părea cu totul dife-
rită. S-au întâlnit şi de astă dată în poartă, bucuria a fost reci-
procă,  numai că  Herbert simţea că ceva neobişnuit se petrecea
cu tatăl lui. Îl cerceta atent din priviri şi îi mărturisi concluziile: 

- Tată, arăţi minunat, ai întinerit, te-ai schimbat, eşti
altul decât cel de până acum, dar nu eşti tu...

-  Pentru tine am rămas acelaşi, numai că, adevărat,
viaţa mea s-a schimbat puţin.

- Adică ţi-e mai bine sau mai rău? Eu o să te ajut, po-
vesteşte-mi...

Adolph îşi strânse băiatul cu amândouă braţele legă-
nându-l de o parte şi alta a băncii unde obişnuiau să-şi petreacă
vizitele.

- Hai, povesteşte-mi ce ţi s-a întâmplat..., îi ceruse Her-

bert după ce legănatul şi braţele tatălui l-au eliberat din strân-
soare.

- Nu mi s-a întâmplat nimic... vorbise în cele din urmă
Adolph, la care Herbert se ridică protestatar în picioare, strigând
„Nu e adevărat!”

- Ţi-ar plăcea să auzi că cineva, o femeie tânără, de
exemplu, m-ar cere în căsătorie? Ce-ai zice tu?

-Tată, măcar să se întâmple. Tu ştii, învăţătoarea mea
pe care ai cunoscut-o m-a întrebat unde e mama, de ce n-a venit
şi ea, iar eu i-am spus că n-am mamă, a tăcut şi numai m-a mân-
gâiat pe cap. Apoi m-a întrebat când mai vine tatăl tău şi i-am
răspuns că la fiecare zi liberă...

- Şi chiar ţi-ar plăcea să ai o mamă vitregă?
- De ce nu? pentru tine ar fi foarte bine, nu se poate

trăi singur şi dacă pentru tine va fi o femeie bună, de ce n-ar fi
şi pentru mine o mamă ? O să vin şi eu să te vizitez acasă. Veţi
avea o casă, nu? Adolph reţinuse judecata copilului şi simţi că ci-
neva îi strânge inima până la durere şi de teamă să nu-şi tră-
deze gândurile, răspunse la ultimele lui vorbe. 

- O casă nu-ţi promit că vom avea, dar poate un cort al
nostru, poate chiar şi o baracă.

- Adu-o cu tine când vii data viitoare...
- Nu-ţi promit, ai uitat că trebuie să serbezi maturitatea

ta? E foarte important pentru amândoi şi, lasă-mă să mă gân-
desc, nu voi face nimic fără să te consult.

Aşa credea Adolph, ursuzul, afurisitul din oraşul de
provincie pe care-l părăsise la vremea când îşi făcea iluzii că
viaţa revine pe povârnişurile ei. Aşa credea acum  naivul, că în
viaţa ta mai faci ce vrei când apare o Evă în calea ta. Era scuza-
bil, până la Selma nimeni nu-i tulburase viaţa. Acum, se afla
între o altă lume strămutată aici să trăiască, să înflorească,  dar
foamea şi sărăcia erau atât de mari că nici să cumperi ceva cu
banii tăi munciţi n-aveai ce! Ce să-i cumpere lui Herbert la Bar
Mitzva lui?

Şi Selma, care visează dragoste! I-o pretindea în fiecare
zi dezlegându-i enigmele şi promiţându-i că ea se va ocupa de
tot ce implică pregătirea bar-mitzvei.

Femeia s-a ţinut de cuvânt. A adus cu maşina cutii de
sardele, cutii cu legume conservate, conserve de carne de vită,
biscuiţi cu sare şi alţii dulci, cutii cu brânză topită, sticle cu vin
şi portocale. Strugurii înconjurau masa furându-ţi ochii în cior-
chinii lor. Şi în patru colţuri pâini albe, frumos rumenite să îm-
bălsămeze cu aroma lor baraca. Şi n-a uitat să dăruiască lui
Herbert un ceas şi o cămaşă albă pentru eveniment.

Ce mai trebuia Adolph să aducă? 
A plecat cu colegul lui, strungarul, s-aducă fetiţele Sel-

mei, ca familia să fie întregită.
Când i-a văzut coborând din jeep-ul luat de la gospo-

dăria lor, Selma exclamase:
- Vai, am şi uitat de fetiţele mele şi le sărută pe amân-

două, prezentându-le lui Herbert.
- Dacă ţie îţi plac, o să-ţi fie surori... Da? îl întrebase şi

băiatul rămase surprins de vorbele Selmei. Îşi aminti că tatăl i-
a promis că îl va consulta în mersul acelor evenimente. În acel
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moment, buimăcit de perspectivă, confirmă cu o mişcare a ca-
pului fără să mai întâlnească ochii tatălui. 

Herbert se acomodează cu viaţa de kibuţ, se declară
satisfăcut de câte ori tatăl şi familia veneau să-l viziteze. Era răb-
dător şi pedagog cu surioarele care se apropie de perioada şco-
lară şi n-are ocazia să discute cu tatăl lui ca-n alte zile. Deseori
rămâne cu impresia că tatăl încearcă să-şi schimbe profesia cu
cea de pe scenă. Niciodată în vizitele lor, în kibuţ sau acasă în
baraca amenajată, niciodată nu se găseau în doi şi timpul
aleargă mai repede decât percepeau, astfel că Herbert începe
stagiul militar. E entuziasmat, plin de curaj şi speranţe pentru o
viaţă liniştită în ţara unde a venit să împlinească dorinţa buni-
cului. Mândru de sine se pregăteşte la şcoala de paraşutişti şi
gândul îl poartă spre marile înălţimi.

Adolph se mândreşte şi el de fiul lui, alungând gândul
că oricând poate izbucni un război.

Un singur an a reuşit că alunge gândul, căci în 1956 iz-
bucneşte Războiul Kadeş – Sinai. Israelul pretindea libertatea
navigaţiei pe Canalul Suez şi declară război egiptenilor. Adolph
citeşte ziarul care anunţă că nouăzeci de mii de soldaţi au fost
mobilizaţi.  Herbert în detaşamentul condus de Rafael Eitan des-
chide luptele în vestul canalului la strâmtoarea Parkar, 30 kilo-
metri de canalul Suez. Adolph citeşte ziarele, ascultă
transmisiile la radio despre luptele grele purtate de trupele
noastre. În cele câteva zile cât a durat războiul, israelienii au cu-
cerit fâşia Gaza şi întregul Sinai.

Norocul lui Adolph era că încăierarea de forţe a durat
doar 8 zile, după care s-a transmis  la radio hotărârea  ONU de
încetare a focului, altfel ajungeau amândoi într-un spital de boli
nervoase: el de grija băiatului, ea frustrată de atâtea nopţi de
dragoste. Da, aşa le definea ea, „nopţi de dragoste”, în orice si-
tuaţie, bărbatul trebuie să rămână bărbat şi să-şi iubească fe-
meia.

Când Herbert se eliberase, orele erau trecute de
amiază. Intrase cu jeep-ul pe poteca îngustă aproape de numă-
rul cabanei. Apărut în uşă, tatăl îi sărise de astă dată înainte,
îmbrăţişându-l şi, după atâtea sărutări Adolph ajunse la con-
cluzia: „Dar eşti plin de nisip...” şi încercă să-şi şteargă nisipul
de pe buze. 

Selma, surâzătoare şi drăgălăşă,  îi strigă de la un pas
distanţă: „Dar mai lasă-mi-l şi mie, să-l gust şi eu...” 

Selma l-a sunat pe Herbert aflat la unitatea militară,
acoperindu-l cu un sac de acuzaţii şi ameninţări. Îi zburau pe
gură atâtea acuzaţii că băiatul nici nu ştia cum să o oprească, să-
i lase loc  unei întrebări, după care, trac!, s-a închis telefonul.

Şi-a dus amândouă palmele la tâmple să-şi amin-
tească, să reconstituie ce auzise şi rămase aşa, încovoiat de gân-
duri şi de soarta tatălui său, căci despre el era vorba. Aştepta
să se reculeagă şi să-şi amintească tot ce-i strigase în receptor.

În ziua următoare a încercat să-şi contacteze tatăl în
orele de lucru.

- Da, posibil,  răspunse Adolph cu vocea calmă, proba-
bil primise acţiunea mea de divorţ. 

- Dar tu eşti serios? Ce s-a întâmplat? De ce un divorţ?
- Nu-ţi pot spune de ce, deşi eşti deja bărbat în toată

firea, vreau să divorţez de ea. Îi voi da pensie viageră, deşi copiii
nu-s ai mei, dar mi-e milă de ei, mi-e milă şi de ea, dar e incori-
gibilă. O pensie viageră sper s-o tenteze şi astfel voi termina cu
ea. Mulţumesc Cerului că te ştiu acasă, să sperăm că vom avea
parte de câţiva ani linişiţi în care tu să înveţi şi eu să-ţi pot asi-
gura viitorul cât mai sunt activ.

- Dar nu crezi că eşti prea galant cu ea, de ce o pensie
viageră, e femeie tânără...

- Oricât o să mă coste, merită să termin cu ea, dar mi-
e şi milă de aceşti copii.

Închiriase două odăiţe undeva în centrul Tel-Aviv-ului
aproape de slujba lui. Îşi regăsise singurătatea,  liniştea în care-
şi petrecuse o mare parte din viaţă, de astă dată împlinit de pre-
zenţa lui Herbert. În curând se va elibera din serviciul militar şi
intenţiona să urmeze la universitate arheologia sau arhitectură.
Nu ştia pentru care să opteze. Arheologia, îi explica Herbert  îl
va ajuta să înţeleagă trecutul, vechea istorie a poporului evreu,
arhitectura, da, are importanţa ei: ţara trebuie construită şi  re-
construită în stilul nostru. Suntem doar un popor vechi şi civili-
zat. Şi construcţia trebuie să aibă ceva din modernismul lumii. 

Adolph îl petrecea deseori cu  privirea dimineţile când
unul din ei ieşea cel dintâi din casă. Nu-i plăceau confesiunile,
dar ştia că niciodată nu fusese mai bogat şi mai fericit ca  în
aceste zile.

„Numai linişte să fie...” îşi spunea Adolph în fiecare di-
mineaţă după ce asculta ştirile de la radio. O repeta în fiecare zi
şi uneori, la marile sărbători se ducea la sinagoga din apropiere
să participe la oficierea rugăciunilor. Îmbrăca talesul şi se înco-
voia asupra textului din cartea de rugăciuni. Nu ştia de ce în ast-
fel de momente se înfrigura de teamă, presentimente grele îi
copleşeau fiinţa şi-i îngheţau inima, când în incinta locaşului
funcţiona la maximum aerul condiţionat.

Totul a început într-un aprilie al anului 1967 când dins-
pre graniţa cu Siria au fost deschise focuri asupra aşezării On,
kibuţ în partea de răsărit a Kineretului unde oamenii munceau
la câmp. Tancurile noastre au  răspuns cu foc, motiv pentru care
sirienii au început să extindă focul în celelalte aşezări. Numai
aviaţia israeliană a oprit tancurile siriene.

În ţară, populaţia cu urechea conectată la diverse pos-
turi de radio simţea şi frământările guvernamentale. Fiecare pă-
rinte tremura pentru copiii lui. Alt război? Se întreba fiecare
ridicând ochii spre cerul albastru de unde nici un semn de li-
nişte nu se vedea. În schimb se vorbea de invazia trupelor egip-
tene în Sinai. Dovadă, a doua zi, în cutia poştală, Herbert are
ordin de chemare şi plicul i-l aşezase  chiar tatăl,  la masa de di-
mineaţă. Mâncau, mestecau încet şi îmbucătura fiecăruia nu lu-
neca pe gât. 

- Te rog să-ţi păstrezi calmul, cred că nu va fi nimic, dar
noi trebuie să simţim pulsul sub  degetele noastre. Hai, ajută-
mă să-mi fac raniţa, nu-i mare lucru, şi stai liniştit. Te duci la
lucru, nu?
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- Mă duc, sigur că mă duc, doar n-am să înnebunesc
stând acasă. Ce motiv am? Că băiatul a primit ordin de che-
mare? Aşa e la noi...

La radio, şeful de guvern, în dorinţa de a linişti spiritele
de o parte şi de cealaltă, declară că în nici un caz nu Israelul va
ataca primul, noi doar ne vom apăra.

Preşedintele Statelor Unite intervine şi cere Israelului
să se abţină de la orice intervenţie militară şi repetă acelaşi
ordin egiptenilor şi rugămintea să lase liberă  navigaţia în strâm-
toarea Tiran... Dar în aceeaşi seară egipteni declară închisă
strâmtoarea.

În acel an, luna mai, care în toate calendarele religiilor
e luna florilor şi-a primăverii, a fost pentru israelieni luna sufo-
cării, a revoltelor împotriva destinului evreiesc. Străzile erau pu-
stii, magazinele închise şi-n mijlocul oraşului liceeni, fete şi
băieţi, săpau tranşee. Nici un bătrân n-a pus mâna pe lopată
căci în spaima resimţită îşi aminteau că-n tinereţea lor, în alte
timpuri şi-n alte locuri, au mai săpat cândva tranşee... Nu, n-au
venit aici să  sape tranşee. Au venit aici să trăiască! Acum palpi-
tau în acelaşi ritm, cu toţii erau o singură suflare, aşteptau
transmisiile de la radio. Fiecare era cu tranzistorul la ureche, bu-
letinul de ştiri era  tot ce-i interesa.

„Bombe, bravo!” strigă din mers un bătrân de pe tro-
tuarul bulevardului şi adresându-se copiilor voluntari: „Şi voi,
puştilor, nu mai săpaţi tranşee... Deschideţi aparatele, ascultaţi
ce transmit undele armatei...  Aşa s-a aflat în fiecare locuinţă că
aviaţia israeliană a atacat la sol aviaţia egipteană, iordaniană şi
siriană cu piloţii pregătiţi în aparatele de luptă... Și mai aflaseră
că forţe terestre se îndreptau spre Sinai, ocupă  Han Iunes, Ra-
fiah, El Hariş. Alte forţe terestre se îndreptau spre regiunea
Şomron, Latrun, Genin, Calchilia şi Ramalla care sunt cucerite
în lupte relativ uşoare. Divizia de paraşutişti sub conducerea lui
Mota Gur se îndreaptă spre Oraşul Vechi, cuceresc satele ară-
beşti  dimprejurul Ierusalimului. Luptele devin crâncene pe de-
alul denumit Ghivat Hatachmoshet. Încă în orele dimineţii
paraşutiştii au străpuns Poarta Leilor şi-au eliberat partea de
vest Muntele Templului - Har HaBait şi Zidul de vest,  Kotel. În
acest loc, ajuns în faţa Zidului de vest, Mota Gur transmite în di-
rect pe undele armatei cuvintele care au străpuns sufletele
celor vii şi-a celora ajunşi de mult în Împărăţia Cerului şi a în-
tregii suflări evreieşti din lume indiferent pe ce pământ trăia:
„Har HaBait beiadeinu” o repetă de două ori.

„Visele sunt doar momente ale trezirii”, notase în jur-
nalul său Tolstoi.

Adolph era în orele de serviciu când trei militari şi alţi
câţiva colegi intrară unul după celălalt în biroul lui. Îşi ridică pri-
virea la zgomotul paşilor şi rămâne cu ochii suspendaţi în gol, îi
auzea apropiindu-se după paşii lor butucănoși, nu-i vedea şi nici
nu putea formula întrebarea „Ce s-a întâmplat?”, doar toată
ţara trăieşte cea mai mare euforie...

După câţiva ani s-a pensionat. După principiile unei ac-
tiviste care a condus ministerul muncii, s-a aplicat  legea în ţară,

ca omul ajuns la vârsta pensionării să beneficieze de un venit
din care să-şi asigure o bătrîneţe respectabilă... Şi Adolph făcea
partea din această categorie, dar bătrâneţea lui era amară, sin-
gurătatea o resimţea mai cumplită decât în anii tineri, iar ta-
bieturile obişnuite până la apariţia lui Herbert în viaţa lui
reveniseră. Era singur, acelaşi ursuz închis în durerea lui. Pleca
dimineaţa din casă, ieşea până la Şucul Hacarmel unde, dus de
înghesuiala şi fluxul cumpărătorilor, se strecura şi el fără să ştie
ce i-ar trebui. Uneori se întâmpla să ajungă la cealaltă extremă
a pieţii amintindu-şi că venise să-şi cumpere ceva şi făcea cale
întoarsă. Verdeţurile, fructele răspândeau miros de viaţă, de
grădină şi dugheana cu ceapa verde şi ridichile roşii l-au oprit.
Hotărâse să-şi ia câteva. O mână se opri deasupra mâinii lui...

- Vai, mă recunoaşteţi? Unde a trebuit să ne întîlnim,
Dumnezeule!

Limba pe care nu o mai vorbise de ani a căror numă-
rătoare o scăpase,  întrebarea şi vorbele femeii l-au ricoşat în-
apoi cu viteza roţilor de locomotivă, în compartimentul şi trenul,
în care o întâmplare i-a unit într-o convorbire. Îşi aminti înfăţi-
şarea femeii din compartimentul trenului atunci şi o privea pe
cea de acum, măruntă, încărunţită, cu o pălărie de pânză albă
care îi acoperea parte din obraz. Şi-a scos imediat pălăria agă-
ţându-şi privirea într-a lui.

- Eu sunt Elza, vă mai reaminiţi prima noastră întâlnire?
Ce face Herbert?

Adolph o privea şi o umbră de regrete i-a întunecat ob-
razul şi totuşi se hotărî să-i răspundă... 

- Dacă l-ai fi luat atunci, poate şi destinul ar fi fost
altul... Eu l-am dus acolo unde bunicul i-a cerut, în ţara evreilor,
să apere Ierusalimul. Şi l-am pierdut.

- Vai, ce nenorocire, bietul copil, ce neajunsuri v-a
făcut...

- Nu, mi-a adus multă bucurie, eram fericit că hotărâ-
sem să-l adopt şi-apoi am plecat amândoi. Mi-a adus multă bu-
curie, dar asta-i viaţa... Dar dumneata cum de-ai ajuns aici?

Ridică o mână şi o plimbă în aer: 
- Poveste lungă, bărbatul mi-a murit în închisorile co-

muniste, ni s-au găsit în casă bancnote de 100 dolari şi-apoi...
Nu te supăra, nu putem vorbi aici unde ne înghesuie dintr-o
parte în alta. Ai telefon? şi scoase repede din poşetă  un carnet
şi notă numărul...

- Cum ai avut curajul să vii aici la vârsta asta de una sin-
gură? a fost unica întrebare după ce-au ieşit din şuc.

Elza a rămas singură. Unicul ei fiu reuşise să imigreze
cu soţia şi scrisorile primite nu o convingeau să emigreze şi ea.
Au călcat cu stângul, spune un proverb. Nora se îmbolnăvise şi
din toate scrisorile ajunse nu răsuna decât ecoul suferinţelor
lui. Nici o aluzie, nici o vorbă să vină şi ea. Când împlinise 60 de
ani s-a hotărât să vină. Aflase că de la 60 ani fiecare bătrân pri-
meşte o pensie socială şi asta a pornit-o la drum Voia să fie ală-
turi de durerile lor...

- Nora mea bolnavă moare în condiţii tragice după câ-
ţiva ani şi fiul meu, Dori, cum i se zice acum era copleşit de si-
tuaţii care-l depăşeau. Dacă scrisorile primite de la el mă
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tru proprietar lună de lună.
- N-am nevoie de banii tăi, am destui bani, nu uita că eu

am lucrat în industria aviatică şi am strâns bani, visam să-i fac
lui Herbert ceva mare, un institut, o casă de creaţie pentru un
viitor arhitect când i-o veni timpul. El niciodată nu mi-a cerut un
ban, îi puneam în buzunar câteva sute şi mi le dădea înapoi a
doua zi, „n-am nevoie” pretexta totdeauna... Acum ce să fac cu
ei?

Elza se uită la el şi-l întreabă: 
- Ce vârstă ai tu, Adolph?
- Am 77 ani şi mi-e tare greu să mă descurc. Cu Herbert

ar fi fost altceva, nu gândeam să-i fiu povară pe cap, dar pre-
zenţa lui mi-ar fi uşurat viaţa. Acum e altă situaţie...

- Nu ştiu dacă la vârstele noastre ne vom suporta unul
pe celălalt. Tu ai obiceiurile tale, eu pe ale mele, la anii noştri?
Făcu o pauză şi-l întrebă: „Nu crezi că ne-am face de râs?

- De ce ne-om face de râs?  Să încercăm...

Într-o zi, Adolph cu ea de mână a dus-o la un avocat să-
i facă testamentul.

Lăsa în favoarea ei casa cumpărată până la sfârşitul zi-
lelor ei, şi numai după moartea ei, casa aceasta va trece în po-
sesia fetelor Selmei. Apoi scoase un carnet din care indicase
numele fetiţelor, care desigur erau deja mamele unor copii. Aşa
aflase Elza numele primei lui soţii. 

S-au căsătorit când alţii îşi serbează nunta de aur şi în
fiecare an, cadoul acestui eveniment era o plecare în ţara lor
natală în staţiunile balneare unde-şi petreceau două luni dintre
cele mai toride zile ale verii interminabile din ţară. Vizitau ora-
şele natale, călătoreau cu birja sau taxiul, dar preferau birja
care le oferea  priveliștea frumuseţii în pasul cailor într-un de-
plin confort. Nu-l interesa cât costă, începuse să simtă gustul
vieţii. 
A rămas o vorbă „un necaz nu vine niciodată singur, şi o bucu-
rie aduce pe alta”. Dori, fiul Elzei pentru care venise să fie mai
aproape de necazurile lui, îşi împlinise şi el viaţa într-un mod cu
totul neaşteptat. Elza răsufla uşurată, era mulţumită de viaţa
lui Dori, de convieţuirea ei cu Adolph., „Dumnezeule” vorbea
uneori  de una singură, „cum ştii să  rezolvi necazurile noastre
atunci când vrei TU...”

- Vezi, şi la bătrâneţi omul poate fi fericit..., obişnuia
Adolph să-i amintească soţiei...

- Taci, să nu  vorbim... îl oprea Elza şi ciocănea într-un
colţ de masă.

Ultimul voiaj în România l-a făcut la vârsta de 99 ani.
Nu făcea economii, îl interesa să obţină tot confortul posibil în
cele mai tihnite condiţii. În preajma împlinirii vârstei de un veac,
cifra l-a speriat şi s-a hotărât să rămână acasă...
- Elza, nu mai plecăm, parcă mi-e frică... şi dimineţile se plimbau
în parcul oraşului în cartierul lor. Într-o zi, a rămas în pat, expli-
cându-i  Elzei cu glasul liniştit, să n-o sperie, să-l  înţeleagă: 
- Elza, nu  mai merge, nu se mai poate, prea mult timp l-am lăsat
pe Herbert să mă aştepte... 

îmbolnăveau, realitatea văzută cu ochii era mult mai cumplită...   
După multe convorbiri telefonice, la insistenţele Elzei,

a decis să-i facă o vizită.
- Când eşti acasă? se hotărâse s-o întrebe.
- Sâmbătă după amiază sau oricând seara...
- Dar ce muncă ai?
- Îngrijesc de un copil, şcolar în clasa întâia, îl scol di-

mineaţa, îl spăl, îl hrănesc şi-l duc la şcoală, în orele următoare
îngrijesc de un bătrân, să zicem, îi fac menajul şi seara ţin de
urât  unei vecine care mă plăteşte cu ora şi-n acelaşi timp îi pre-
gătesc o mâncare pentru a doua zi... Frumoase îndeletniciri, nu?

- Bine! răspunse Adolph în aparat, o să vin sâmbătă, vin
pe jos şi mai fac o plimbare că nu-i departe...

Se obişnuise să vină singur, nepoftit, singurătatea îl
speria şi-l gonea din casă. Toate gândurile lui se învârteau în
jurul lui Herbert. La fiecare vizită povestea altă zi din viaţa lor.
Aşa aflase Elza că a fost şi căsătorit.

- Cu cine? l-a întrebat.
Nici n-a vrut să-i pomenească numele, dar i-a spus că-

i plăteşte pesie viageră.
- De ce? întreabă şi mai mirată.
- Pentru că e o femeie nenorocită, nu ştie ce vrea şi

mai are şi doi copii, nu-s ai mei şi să nu-mi mai aminteşti despre
ea.

Elza, da, era gata să-i scape pe gură „Ba ştie ce vrea...”,
dar şi-a înghiţit vorbele.

Într-o zi, privind prin odaia ei mică şi dichisită a între-
bat-o „E a ta?”

Elza n-a înţeles întrebarea  şi repetă „Ce anume?”
- Locuinţa? E a ta?
- De unde? sonutul îmi dă banii de chirie, parte numai,

de aia sunt deţinătoarea atâtor servicii pe la diferite persoane.
Şi iar Adolph îşi amintise de proiectele pentru viitorul

lui Herbert şi depăna Elzei visele lui: „Studia arheologia şi s-a în-
scris şi la facultatea de arhitectură, muncea mult, era un băiat
formidabil, bun, sincer, liniştit, muncitor şi mă iubea. Şi eu îl iu-
beam, îl voi iubi tot restul zilelor mele...”

- Îmi pare rău de tragedia ta şi viaţa lui pierdută, dar te
rog să nu mă învinuieşti pe mine pentru ziua aceea când am ple-
cat hotărâtă să-l dau înapoi orfelinatului.

- Atunci te învinuisem, după  aceea, după ce-l căpăta-
sem, mulţumeam divinităţii de fărădelegea ta. Acum te-am ier-
tat, păcat că el nu e aici cu noi să-şi amintească de ziua când
ne-am întâlnit în compartimentul trenului.

Aşa devenise un obicei, ca sâmbăta după orele amiezii
să-i bată la uşă. „Am sosit”, îşi anunţa prezenţa şi se aşeza într-
un fotoliu. Niciodată nu s-a gândit că s-ar cuveni să-i aducă o
floare, un pachet de ciocolată. Rămânea în fotoliu până ce Elza
aşeza masa şi tot aşteptând să fie masa aşezată, într-o zi i-a
spus:

- Ştii ceva, Elza? m-am gândit să cumpărăm o casă, ceva
potrivit pentru noi şi să locuim împreună...

- Cum aşa? Eu n-am cu ce contribui să cumpărăm o
casă, pentru mine e o problemă să-mi adun banii de chirie pen-
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SSIILLVVIIAA  KKAATTZZ  IIAANNĂĂȘȘII                                                                                                    
Crime în numele iubirii

Eu și Vlad am așteptat răbdători ca el să povestească
mai departe. După câteva clipe, Ivan a ridicat privirea spre noi
și am văzut că avea ochii plini de lacrimi. Nu m-a impresionat și
cred că el a văzut expresia de silă de pe faţa mea că a început să
se agite pe scaun. Mi-a spus nervos:  

-Dacă nu aș fi citit cartea  ,,Dreptul la viaţă” să știţi că ni-
ciodată nu aș fi vrut să vă cunosc.  Sunt conștient că mulţi scrii-
tori și ziariști ar fi bucuroși să scrie o poveste ca a mea. 

- Poate, i-am spus ironic, dar eu nu pot să mă prefac că te
compătimesc pentru  faptul că din răzbunare ai luat viaţa al-
tora. Chiar dacă unii dintre ei au fost niște ”nemernici” cum spui
tu. Există legi și nu trebuie să ne facem singuri dreptate. Sunt
obosită și vreau să știu dacă vrei să-mi spui ce s-a întâmplat în
continuare. 
Vlad a intervenit și mi-a spus: 

- O să-ţi povestească procurorul care s-a ocupat de caz.  Eu
cred că am aflat ce era de aflat. 

- Nu Vlad, vreau să aud de la el.  Ce ai simţit când te-au prins,
poţi să-mi spui?

Bărbatul m-a privit din nou și a continuat ca și cum nu au-
zise ce l-am întrebat. Și-a mutat privirea din ochii mei și a privit
în gol, apoi a început să povestească: 

- Patronul m-a trimis să mă ascund la un prieten de-al lui
din alt oraș  care mă putea trece cu acte false peste graniţă. În
prostia mea, am trecut pe acasă să-mi iau banii din seif și toc-
mai atunci poliţiști au înconjurat casa. Mi-am dat seama că fata
vorbise și nu mai aveam scăpare. La proces am recunoscut doar
crima și tentativa de omor a femeii. Am fost condamnat la dou-
ăzeci și cinci ani de închisoare și aici mă aflu de paisprezece.  Ce-
lelalte crime le-am povestit acum și nu mă interesează ce va fi.
Aceasta a fost spovedania mea, a încheiat el privindu-mă din
nou în ochi. 
Nu mi-am  ferit privirea și i-am spus:  

-Cred că ar trebui să chemi un preot și să te spovedești cu
adevărat. Doar el îţi poate ierta păcatele și așa vei găsi calea
spre căinţă și Dumnezeu.  
El s-a enervat și mi-a spus: 

-Nu am crezut și nu voi crede niciodată în Dumnezeu și știţi
de ce? De ce nu a luat ura din mine și m-a lăsat să fac tot ce am
făcut? Nu-mi vorbiţi mie de iertarea păcatelor. Nu cred nici în
popi. Am văzut destui la viaţa mea. Mulţi prefăcuţi sunt printre
ei. Niciodată nu am fost la biserică de când a murit mama și nu-
mi pare rău. M-aș fi simţit ca un popă într-un bordel. Când am
venit aici, viaţa mea curgea în gol și nu aveam niciun punct de
reper, dar aceste cărţi m-au salvat. Datorită lor mi-am dat
seama că am trăit într-o lume falsă, plină de păienjenișuri.  
L-am privit încruntată  și i-am spus dur:  

- Da, trăim într-o lume care este în mare parte  artificială,
bizară și te poţi  lăsa ușor păcălit, dar este greu ca Dumnezeu să-

i dea un echilibru datorită oamenilor ca tine. Nu toţi când venim
pe lume trecem spre ea printr-o poartă de flori. Viaţa este ade-
vărat că ne leagă pe unii de ceilalţi, dar în privinţa aceasta eu
am un concept diferit de al tău. Lumea este o balanţă care un-
eori înclină în favoarea răului și cei ca mine luptă prin cuvinte,
alţii prin fapte ca binele să învingă.  
El a ridicat din umeri și mi-a spus, privindu-mă în ochi: 

- Doamnă, oameni ca mine sunt peste tot. Cred că lumea a
avut și are martiri,  dar și călăi ca mine și așa va fi mereu. Dum-
neavoastră nu aţi cunoscut niciodată ura? Eu cred că da,
deoarece personajele din cărţile pe care le scrieţi trăiesc pe
lângă iubire și sentimentul de ură.
Nu i-am răspuns și tăcerea s-a lăsat între noi. Mi-am rotit
privirea peste rafturile cu cărţi:  

-Tu crezi că cititul acestor cărţi te-a reabilitat în faţa vieţii?
Simţi că ai devenit o altă persoană? Te văd un om bolnav de sus-
piciuni, te agăţi de nimicuri încercând să ocolești esenţialul sau
te faci că nu-l vezi.  Important este să te căiești și să regreţi fap-
tele oribile pe care le-ai făcut  însetat de ură.  Cine ești tu acum?
Nu mi-a răspuns și am văzut în ochii lui durere.  După câteva
clipe mi-a spus oftând: 

- Când a murit mama, mi-am dorit să mă ia cu ea dar nu a
fost să fie. Am stat două zile în grajd fără apă sau mâncare, până
a venit nemernicul acela de cioban. Mi-a adus mămăligă cu
brânză și o sticlă cu lapte. Când l-am văzut în faţa mea, am
simţit că trebuie să trăiesc ca să o răzbun pe mama. Am înfule-
cat din mâncare ca să prind puteri și când m-a luat la stână, am
știut că destinul meu va fi al unui criminal. Cine sunt eu? Un om
mort dar care simulează că este viu.  M-am resemnat cu gândul
că sunt un criminal și nimic nu poate schimba acest fapt.
Nu am vrut să-l contrazic așa că m-am ridicat de pe scaun și i-
am spus lui Vlad că vreau să plec. L-am privit pe  bărbatul din
faţa mea și știind că nu-l voi mai vedea niciodată,  i-am spus: 

- Dacă voi scrie cartea, am să ţi-o trimit ca să o citești înainte
să o public și să-i spui lui Vlad dacă mai ai ceva de adăugat.   
Ivan mi-a răspuns cu zâmbetul lui subtil și amar:

- Doamnă, cuvintele dumneavoastră îmi amintesc de clipa
în care am fost condamnat. Judecătorul a spus:

-În numele legii te condamn la  douăzeci și cinci de ani, fără
drept de recurs. Ai ceva de spus?
Eu i-am replicat cu fărâma de demnitate  pe care o mai aveam:  

-Am ucis în numele iubirii și  merit pedeapsa. 

Pentru prima oară am simţit în  sufletul meu compasiune
pentru el și am admirat felul în care pronunţase cuvintele. Cred
că a citit în ochii mei acest fapt și mi-a spus cu glas tremurat: 

-Sigur că o să mai am ceva de spus, deoarece  eu trebuie să
scriu sfârșitul  cărţii și o voi face mai curând decât credeţi.

Proză
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Totul a început în momentul când gazda la care locuiam de ani de
zile m-a anunţat că trebuie să mă mut urgent. Ori, ca să-ţi găseşti
casă într-o săptămână, sau în cel mult zece zile, era o adevărată pa-
coste. Sau te ajută norocul, sau ieşti un om pierdut. Eu mă simţeam
pierdut. Am vizitat nenumărate apartamente în acele câteva zile.
Am umblat pe străzi, pe uliţe, prin cartiere necunoscute, fie după
informaţiile prietenilor, fie după vre-un  bilet atârnat de stâlpii de
telegraf. Pe scurt eram terorizat şi de timpul care se scurgea impa-
sibil, dar şi de posibilităţile mele pecuniare foarte reduse.. Case des-
igur se găseau dar, mie îmi trebuia ceva modest şi ieftin. În sfârşit
am dat peste o ruină la marginea târgului, care abia dacă se ţinea
în picioare. Proprietarii m-au asigurat că stă astfel neclintită  de zeci
şi zeci de ani 
De voie, de nevoie am hotărât s-o închiriez. Mi-am adus bruma de
lucruri şi, iată-mă instalat Camera mea era  izolată de un mic an-
treu care o despărţea de celelalte încăperi ale locuinţei.  Eram ast-
fel ferit de zgomote şi aveam o anumită intimitate.  Totul îmi părea
ca o adevărată binefacere. Asta  fiindcă am uitat să  spun eu mă
ocup cu scrisul. Adică sunt scriitor.  Dacă mă chinuieşte inspiraţia,
sau din contra,  dacă mă părăseşte, am nevoie de calm şi de linişte. 
Pot spune că am nimerit chiar mai bine decât m-aş fi aşteptat. Gaz-
dele mele păreau oameni cumsecade, îşi vedeau de treburile lor,
mă lăsau în pace.
Era  în vremea toamnei. O toamnă frumoasă, din acelea cu brumă
dimineaţa, dar caldă imediat ce răsărea soarele, plină de arome şi
culoare. În jurul casei se înălţau  copaci cu frunză căzătoare, iar pe
acoperiş viţa de vie  arămea acoperişul şi pereţii. Magherniţa părea
în lumina  asfinţitului poleită cu aur.  Locuiam acolo de aproape o
lună, şi mărturisesc mă simţeam minunat. Totuşi vremea bună nu
a durat o veşnicie.  Într-o zi cerul s-a înnourat de-ai fi spus că s-a
lăsat noaptea în plină zi. Întâi s-au auzit tunete ca un bubuit de tobă
în depărtare, apoi au apărut  fulgerele şi imediat a început să plouă.
Dar ce ploaie….Ziceai că se apropie sfârşitul lumii  Vijelia de afară,
vuietul copacilor, trasoarele luminoase al fulgerelor ca nişte bice de
foc, îmi stârneau imaginaţia
Scriam de zor. Frazele se înşiruiau cu repeziciune, mâna fugea în ur-
mărirea ideilor care se îmbulzeau în minte. Deodată, pe masă, lângă
foile aranjate stivă, au început să cadă stropi mari cât bobul de ma-
zăre. Plesneau pe tăblie pulverizându-se ca o explozie lichidă, peste
truda mea Am alergat în bucătărie să caut un vas de strâns apa, de
teamă că manuscrisul meu e în pericol de scufundare. ,Am apucat
topul de hârtie scris, dar n-am fost destul de rapid. În băltoaca care
se adunase pe masă plutea o foaie albă de hârtie, ca o corabie cu
pânzele întinse. S-o recuperez nici gând. Scrisul devenise greu de
ghicit. Gata s-o arunc, am observat deodată pe suprafaţa  muiată,
un desen mai întâi neclar dar pe măsură ce-l priveam  liniile lui de-
veneau tot mai vizibile.  Absurd  şi ilogic desenul reprezenta abso-
lut exact  fotografia camerei mele de lucru. Erau acolo toate
amănuntele, fără greş. Mobila din încăpere, oglinda, peretele cu li-
tografia unei păduri înzăpezite ba chiar şi lampa cu abajur şi ciucuri
lipsă. Uşa de la intrare cu geamul în mijloc, rotund  ca un  ochi de ci-
clop. Toate erau acolo pe hârtie. Şi totuşi un mic amănunt, o ne-
concordanţă mi-a atras atenţia. Pe desen, în spatele mesei de scris

se afla încă o uşă, în timp ce în camera mea  peretele era intact în
locul acele.
În culmea emoţiei, am tras masa deoparte ca să mă conving şi…in-
credibil, pipăind cu degetele tapetul înflorat, am simţit cadrul uşii.
Uitând de furtună, de apa ce mi se adunase pe masă şi  pe duşu-
mea, am apucat cuţit de tăiat hârtia şi am sfâşiat tapetul pe toată
lungimea lui. Imediat uşa a apărut la vedere.  Dintr-o mişcare eram
dincolo
În faţa ochilor o cameră  absolut identică cu a mea. Interiorul cu-
noscut, masa cu foile rânduite stivă, scaunul cu spătarul scrijelit….
şi cineva aşezat acolo de parcă m-ar fi aşteptat.
—Cine eşti dumneata? am întrebat vădit surprins. Credeam că-i cu-
nosc pe toţi locatarii                                         
Omul a zâmbit
— Eu nu sunt locatar. Eu sunt celălalt. 
—Celălalt ? Nu înţeleg ce vrei să spui  Care celălalt?
—Foarte simplu. Celălalt tu.
— Nu că asta-i prea de tot. Adică eu sunt eu şi tu….eşti tot eu?
—Ai ghicit. Un fel de alter ego. Eu sunt cealaltă jumătate.  Cea

opusă.  Numai împreună creem întregul. De fapt nu e nimic  extra-
ordinar. În fiecare om există cele două extreme, partea  divină, par-
tea spirituală şi cea negativă, diavolească. Astfel să păstreze
echilibru.  La fel ca în natură. Câteodată domină unul, altă dată ce-
lălalt.  De exemplu, ziua şi noaptea, întunericul şi lumina  albul ţi
negru… Sunt sigur că înţelegi despre ce vorbesc. Eu sunt celălalt.
—Care din ei? am întrebat pripit. Mintea începu să lucreze cu rapi-
ditate Dacă el e partea mea negativă, aş putea s-o distrug. Era cea
mai bună ocazie să-l suprim pentru totdeauna şi astfel spiritul să
domine în orice situaţie. Puteam deveni perfect.
El a început să râdă ironic şi mi-am dat seama că ştie exact ce mi-a
trecut prin cap.
—Ai dreptate, a răspuns gândului meu. E uşor să mă termini. Des-
tul o atingere. Când mă aflu înafara corpului sunt foarte vulnera-
bil… Închipuie-ţi sunt numai o jumătate. Dar, însuşi gândul de a mă
distruge… e demonic, nu crezi? Poate tocmai eu sunt spiritul? În-
drăzneşti să rişti?
Avea dreptate.  Cu siguranţă tocmai partea negativă a fiinţei mele
urmărea să distrugă jumătatea divină 
Un trăsnet cumplit, a brăzdat cerul, urmat de zgomotul infernal al
pereţilor care s-au prăbuşit peste mine. „S-a dărâmat magherniţa”,
a fost ultimul gând înainte de am-mi pierde cunoştinţa. 
Când m-am trezit, proprietarul casei şi familia lui erau adunaţi în
jurul meu. Mă priveau de parcă înviasem din morţi.
—Ce s-a întâmplat? am întrebat ameţit,  fără să văd mormanul de
cărămizi şi moloz din jur..
—N-ai să crezi, mi-a răspuns omul, a trăsnit undeva în apropiere şi
peretele camerei dumitale s-a prăbuşit blocând intrarea.  N-a rămas
nimic. Nici un şoarece nu s-ar fi putut salva de acolo Toată s-a făcut
una cu pământul.  Şi totuşi…Iată-te viu şi nevătămat.  Unde ai fost? 
Îl ascultam fără să înţeleg .  Dintr-odată am ştiut adevărul.
Am fost dincolo…  Şi, de fapt, nici măcar nu eram eu.  Era celălalt…
Dar care din ei?

MMaaddeelleeiinnee  DDaavviiddssoohhnn                                                                                                      
Celălalt

Proză
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-,,Întrebam dacă nu cumva ne cunoaștem de undeva, din alte
vremuri desigur, îmi păreţi foarte....familiară...”
Acuma mă întorc spre persoana de alături, să ghicesc dacă într-
adevăr ne-am mai văzut cândva, pe undeva, sau pur și simplu
domnul se plictisește și caută parteneri de discuţii. Îl cercetez cu
atenţie în lumina slabă a înserării și văd un bărbat distins, îm-
brăcat cu bun gust și puţin demodat. Sau potrivit cu cei câţiva
ani trecuţi de vârsta a doua, ceea ce trădează părul de un blond
albit și cele două riduri adânci pornind din jurul nasului și adân-
cindu-se înspre gură și bărbie. Totuși mai este foarte prezenta-
bil vecinul meu de bancă și încep să cred că întrebarea sa nu
este o simplă invenţie: și eu am impresia că ceva mi-e cunoscut
la omul acesta: poate vocea, urechea mea muzicală nu se de-
zice. Limba română corectă, cu un ușor accent german, poziţia
foarte dreaptă a corpului rezultat al unei anume educaţii sau
profesiuni, aspectul nordic: blondul presărat cu multele fire albe
completat de ochii albaștri. Mă gândesc că o fi fost cândva un
puști frumușel. ,,Bingo!”, strigă vocea mea interioară, pun pariu
cu mine însămi că acest gentleman a fost pe vremuri tovarășul
nostru de distracţii de la clasa VIII-a și până la absolvirea liceu-
lui. În acest moment îmi răsare un zâmbet larg pe faţă și-i ros-
tesc numele, fără alte comentarii:
-Alfred Zimmerman!
-Exact, sunt eu, Alfred. Te-am zărit de departe, de aceea m-am
și așezat pe această bancă, deși mai sunt multe locuri libere.
Trebuia să-ţi spun că tu Hedi, nu te-ai schimbat cu trecerea ani-
lor, și nu mă refer la semnele exterioare, că de îmbătrânire ni-
meni nu scapă. În schimb zâmbetul, privirea, dar nu asta,
aspectul general ... mi-e greu să formulez exact ce anume mi te-
a dezvăluit din prima clipă. Dar să lăsăm asta. De câţi ani nu ne-
am văzut? Să tot fie vreo 40 ... sau poate mai mulţi?
-De când am absolvit și ne-am răspândit pe la facultăţi. Cînd am
terminat studiile am părăsit orăș tine nu te-am mai găsit, dar
nici pe alţii. Deci tu ce ai mai făcut în toţi anii aceștia, mulţi,
puţini, cum vrei tu să consideri.
-Mulţi dar nu destui. Timpul înaintează, noi o dată cu el, și
lăsăm multe lucruri neterminate, socoteli neîncheiate, datorii
morale neplătite ... Ce vrei să știi despre mine? După ce tu ai
plecat la București, ai intrat la facultate din primul foc, nu-i

HHeeddii  SS..  SSiimmoonn
Întâlnire cu trecutul

Ori de câte ori eram în trecere prin București simţeam nevoia
să-mi revăd cunoștinţele de altădată. Din păcate, în ultimii ani
nu mai am pe cine să revăd. Cei apropiaţi au dispărut, iar alţii,
chiar dacă mai sunt pe undeva, le-am pierdut urma, am uitat
numere de telefon sau adrese. De aceea vizitele în capitala ti-
nereţii mele îndepărtate s-au redus cu timpul la 2-3 zile; sufi-
cient să hoinăresc prin locurile care mi-au fost dragi, pe unde
m-au purtat pașii în anii studenţiei, umblând fără ţintă îm-
preună cu colegii numai pentru bucuria momentului prezent. Și
pentru plăcerea de a fi împreună. Acuma hoinăresc singură pe
Calea Victoriei, mă opresc în librării, trec pe lângă Sala Palatului
până ce ajung la popasul meu preferat la care nu pot renunţa ni-
ciodată, Parcul Cișmigiu; este locul de odihnă, dar și de visare în
tihnă la vremurile de odinioară.
Apoi mă întorc prin Brezoianu din nou spre Calea Victoriei până
la Ateneu. Și aici mă odihnesc pe o bancă umbrită de ramurile
lungi ale pomilor care înconjoară în semicerc statuia lui Mihai
Eminescu. Ultima vizită am făcut-o într-un moment minunat de
sfârșit de vară, când nu mai era prea cald, dar înainte de căde-
rea primelor ploi. Mă așez pe o bancă neocupată, mă întind
comod cu spatele sprijinit de spătar și picioarele întinse pentru
a se odihni pe covorul gros de frunze galbene mirosind a
toamnă. Din acest loc știu că sunt deja foarte aproape de Bule-
vardul Magheru, doar trebuie să traversez străduţa Anastase
Simu, pe lângă Muzeul Theodor Aman. Însă nu mă grăbesc,
vreau să savurez amurgul acelei zile frumoase pe care s-o pe-
trec cu mine însămi și gândurile mele. Aici fiecare piatră pe care
calc este încărcată cu amintiri despre întâmplări și oameni. Îmi
impun să-mi odihnesc trupul și să-mi golesc sufletul de griji, mu-
lţumită că sunt singură și liniștită. Niciodată nu pot ști când și
dacă voi mai reveni la aceste locuri. De aceea tresar surprinsă,
chiar deranjată de vocea unui bărbat care îmi cere permisiunea
să ocupe loc pe banca mea. Fac un gest cu mâna, de acceptare
a unei prezenţe nedorite. Nu întorc privirea în direcţia intrusu-
lui, pentru a nu fi nevoită să încep o conversaţie. -,,Niciodată nu
pot scăpa de ceea ce mă feresc,” îmi zic în momentul când omul
mă întreabă ceva nedeslușit, luându-mă prin surprindere.
-,,Poftim, aţi întrebat ceva?” Încerc să fiu amabilă, cu gândul să
termin cât mai repede discuţia.

Proză
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așa?Ei bine, eu am luptat greu, foarte greu ca să fiu admis la me-
dicină. La Cluj, abia după trei ani de învăţat pe brânci, cu emo-
ţii și iar emoţii. Dar odată intrat totul a mers perfect. Am
absolvit ca șef de promoţie. Cam asta ar fi pe scurt. Astăzi tră-
iesc în Germania, la Berlin. M-am specializat în cardiologie, de
fapt sunt șeful secţiei de cardiologie al spitalului și pe cale să-mi
deschid o clinică particulară. Și cu tine ce se întâmplă, unde lo-
cuiești?
- În ultimii 30 de ani în Israel, la Tel-Aviv.
-Aaa! Nu știam. Păi am și eu familie în Israel, adică fratele meu
mai mare, Rudi, probabil l-ai cunoscut .
Acum îmi aduc aminte totul cu claritate. Să fi fost prin anii 55-
56, familia Zimmerman s-a mutat din Fălticeni în orașul nostru.
Foarte curând se vorbea despre ei că ar fi oameni cumsecade și
simpatici. Doamna era evreică, iar soţul german. Povesteau oa-
menii că în timpul războiului, când mulţi cetăţeni de origine ger-
mană au plecat ,,ins Vaterland”, adică în patria-mumă, domnul
Zimmerman a făcut tot posibilul să rămână pe loc, protejându-
și soţia și copiii de atrocităţile fasciste. Probabil pentru asta s-au
mutat la Fălticeni, părăsind Bucovina destinată deportării. Era și
dintre puţinii germani care nu a avut probleme de nici un fel cu
noul regim comunist. Deoarece într-un oraș mic fiecare se cu-
noaște cu fiecare,am aflat foarte curând povestea lor după ce s-
au mutat la noi. Alfred a fost acceptat în mod firesc în societatea
copiilor evrei, și așa am crescut împreună. Deși el era un pic mai
retras, mai rezervat faţă de ceilalţi, noi îl învitam totuși la toate
distracţiile cu dans, cu jocuri, în excursii. Ziceam că ,,o fi timid
băiatul,” poate fiindcă a venit târziu între noi , abia în clasa a
VIII-a. Alţii susţineau că este arogant, încrezut, că se credea mai
deștept decât noi ceilalţi. Până la urmă nu am avut timp să mă
lămuresc în privinţa lui Alfred, deoarece timpul era prea scurt,
eram prea preocupaţi de viitorul nostru ca să facem studii psi-
hologice despre colegii mai tăcuţi din oricare motive ar fi fost.
Apoi ne-am destrămat, fiecare pe drumul lui. Iar astăzi, chiar în
seara aceasta a hoinărelilor, ultima înainte de întoarcerea
acasă, să mă întâlnesc după atât de mulţi ani cu acest vechi
prieten din adolescenţă, pe care timpul îndelungat aproape mi
l-a șters din memorie. Ce poate să facă întâmplarea!
-Și zi așa, o duci bine acolo în Israel? Ai o căsnicie bună, copii? A
da, uitasem să-ţi spun că eu de fapt l-am cunoscut pe soţul tău,
eram colegi de bancă la școala primară, din Fălticeni. El ce face,
sau mai bine zis ce a făcut în viaţă? Pe vremea aceea s-a ambi-
ţionat să înveţe vioara. Sigur că îmi plăcea să-l tachinez, între-
bându-l dacă ,,scârţâie” mai frumos astăzi decât ieri.
Deodată mi se aprinde o luminiţă în creier, o amintire despre
care soţul mi-a povestit o dată din întâmplările trăite de el cu
prietenii de la școala din Fălticeni. Îi răspund lui Alfred: -,,Soţul
meu e bine, a studiat într-adevăr muzica. Și încă nu a uitat cu ce
satisfacţie te-a bătut în clasă, cred că aţi spart și geamul în focul
luptei. Acuma voi afla adevărul despre această bătaie, fiindcă
încă nu-l cred în stare de așa ceva, este prea calm și pașnic. Deci
spune tu, ce s-a întâmplat între voi doi atunci?
Urmează câteva clipe de tăcere, iar eu îl observ pe Alfred lup-

tându-se cu sine: hotărârea de a spune adevărul e grea. Și to-
tuși vorbește până la urmă. -,,Era în pauza mare, aveam destul
timp de vorbă și hărjoneală. Nu știu nici eu de la ce ne-am luat,
o prostie probabil, a unor copii din clasa a VII-a. M-a enervat un
cuvânt aruncat poate în glumă, iar eu i-am strigat că astea sunt
glume evreiești pe care nu le suport, mai ales când le spune un
ovreiaș. Adevărul e că și eu mă consideram evreu, și de fapt
chiar sunt, doar m-a născut o mamă evreică. De aceea nu mi s-
a părut că am comis ceva grav folosind cuvântul evreu. Dar prie-
tenul meu s-a aprins rău de vorbele mele, a sărit ca un șarpe pe
mine pe neașteptate, mi-a tras câţiva pumni direct în figură
până m-a însângerat și când s-a ridicat mi-a mai strigat: ,,înca-
seaz-o nazistule”! împingându-mă cu putere direct spre fereas-
tră, de a crăpat geamul. Eu nu am replicat fiind luat prin
surprindere, a fost singura dată când ne-am luat la bătaie. Dar
niciunul dintre noi nu am divulgat directorului școlii despre mo-
tivul „luptei”. Treaba s-a încheiat cu trei zile de exmatriculare
pentru amândoi, și din păcate cu răcirea relaţiilor noastre după
șapte ani de prietenie. Acuma vezi și tu că știu să ţin un secret
chiar 50 de ani. Tu m-ai provocat să răsucesc în inimă o veche
durere.
-Ei, nu credeam că te-a marcat așa de tare un joc de cuvinte
între copii.
-Nu despre asta e vorba, momentul acela a trecut, s-a uitat. Ne-
am mutat, am mers la altă școală, am intrat în grupul vostru. În
mijlocul vostru abia am început să gândesc dacă mă primiţi cu
bunăvoinţă, dacă aparţin de voi, sau unde dracu este locul meu
în viaţă. De fapt eu sunt evreu. Mama mea, Dumnezeu s-o ierte,
ne-a făcut evrei pe amândoi, pe Rudi și pe mine, în a șaptea zi
de viaţă, la rabin. Bun, în ordine. Dar mai departe? Părinţii mei
se iubeau, au trecut peste toate prejudecăţile ca să fie îm-
preună, și au fost până la capăt. Dar noi, copiii, noi ce eram? Ne-
au crescut fără religie, nu la templu, nu la biserică. La toate
întrebările mele despre religia mea mi se răspundea că sunt un
OM și mai mult de atît nu am nevoie. În familia noastră nimeni
nu e religios, noi ne iubim unii pe alţii. În viaţă însă nu este toc-
mai așa, oamenii vor să știe cine ești, cui aparţii. Nu știu ce a si-
mţit Rudi în legătură cu asta, probabil că era de acord cu
părinţii. Eu însă eram altfel, întotdeauna m-am simţit căzut
între două scaune.
-Alfred, este bine că reușești să vorbești atât de deschis cu mine,
zic. Chiar mă bucur că ne-am întâlnit. Uite că s-a întunecat,
poate ar fi bine să ne ridicăm de pe banca asta, am simţit că
încep să cadă omizi din crengile de care ne atingem la fiecare
mișcare.Vrei? -Desigur, spune Alfred de acord cu mine. Dacă ai
timp și răbdare, să știi că îmi face plăcere să discutăm mai mult.
Nu ţin minte să fi vorbit vreodată așa deschis cu cineva. Poate
uneori cu mama, în copilărie. Face bine, te ușurează.!
-O.K., hai să intrăm la cofetăria de la Palace.
Ne-am scuturat de omizi, îndreptându-ne spre ușile luminate
feeric ale restaurantului Athenee Palace. Nu fără a arunca o ul-
timă privire de salut statuii lui Mihai Eminescu.
Cafeaua avea un gust divin și am fost serviţi cu atenţia cuvenită
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unor persoane speciale. L-am întrebat pe Alfred în limba ger-
mană dacă cumva chelnerul ne confundă cu niște oficialităţi. El
a râs: -„fii liniștită, aici fiecare este servit cu aceeași amabilitate;
și poţi vorbi românește, fiindcă în astfel de localuri și chelnerii
cunosc limbi străine, oricum te pot înţelege.”
Bine, se vede că sunt neumblată. La noi în Israel se servesc ace-
leași delicatese, însă totul se petrece mai simplu, fără ceremo-
nii. Dar să ne întoarcem la ale noastre, ar fi păcat să ratez
asemenea ocazie cum a fost întâlnirea neașteptată de astăzi.
Cine știe dacă se va mai repeta ocazia? Să mai vorbim despre
tine, am înţeles că până la urmă ai reușit să obţii ce ai vrut de la
viaţa ta, ești medic, un specialist apreciat și în curând vei avea
și clinica ta particulară.
Cu familia cum stai, ai copii, ce face soţia ta, tot medic, vi-e bine
împreună?
A nu, nimic din toate astea. Adică nu sunt însurat, nu am copii.
Mi-a luat mult timp drumul spre realizare. Atunci când aveam
deja de toate era prea târziu s-o iau de la capăt căutând ferici-
rea personală. Și apoi au intervenit mereu aceleași întrebări
fără răspuns despre care vorbeam înainte ...
Pauză ... liniște, o sorbitură de cafea. Eu am răbdare, zăgazul s-
a deschis, deci va continua să curgă. Brusc Alfred începe să vor-
bească, rar, cu întreruperi, înghiţind mult aer în timp ce rostea
cu greutate vorbe poticnite ca la urcarea pe versantul abrupt al
unui munte.
Cu niște ani în urmă, încă nu împlinisem 40, deci nu era prea
târziu, mi s-a întâmplat și mie, o dată în viaţă de m-am îndră-
gostit! Cu adevărat și pentru totdeauna. Eram deja medic pri-
mar cu o bună reputaţie. Pacienţii bolnavi de inimă mă căutau,
așteptau la rând ca să fie consultaţi de mine. Tocmai atunci
eram și foarte preocupat de sănătatea tatălui meu care trecuse
de primul infarct. Și în aglomeraţia aceea își face apariţia o zână
blondă care m-a fermecat din prima clipă. Mama ei aștepta rân-
dul pentru transplant de cord și dorea neapărat să se consulte
cu mine. Am intrat în rezerva unde se odihnea mama ei, i-am
citit toate analizele, am studiat radiografiile, am consultat pa-
cienta. La urmă i-am promis „zânei” să discut cu profesorii des-
pre starea pacientei, iar după aceea îi voi comunica ei personal
despre hotărârea luată de consiliul medical. Ne-am întâlnit a
doua zi la masa de prânz în restaurantul spitalului și am discu-
tat în timp ce prânzeam împreună. Mama era pe lista de aștep-
tare cam lungă, dar dorea să rămână în spital până ce se ivește
minunea și va fi chemată la operaţie. Avea bani, putea să-și per-
mită. Fiica, zâna mea, Janina, fiind ocupată cu munca ei de ar-
hitectă, a angajat o infirmieră s-o îngrijească pe pacientă, dar
îmainte de toate se baza pe mine. Eu profitam de convorbiri te-
lefonice de cîteva ori pe zi, uneori mă suna și seara târziu acasă.
Până la urmă am îndrăznit și am început s-o curtez. Mai întâi s-
a legat o frumoasă prietenie între noi care s-a transformat cu
timpul într-o mare dragoste. Ne-am iubit ca doi adolescenţi la
prima iubire. Nu mă recunoșteam nici pe mine, eu atât de cinic,
convins că nu sunt făcut pentru romantism sau, doamne fere-
ște, căsătorie. Și totuși, pentru Janina eram gata să sar în foc.

Pe mama ei am refuzat s-o operez eu, pentru mine era deja o
rudă apropiată, la fel cum și tatăl meu a fost tratat de colegii
mei și nu de mine. În schimb am convins pe profesorul cel mai
vestit să efectueze operaţia și el a acceptat. Dar fatalitatea are
propriile ei legi și omul trăiește exact cîţi ani i-a rezervat natura.
Sau Dumnezeu (vezi cum m-am schimbat!). Deci mama Janinei
nu a supravieţuit operaţiei; după înmormântare mi-a reproșat
că era vina mea, că nu m-am străduit de dragul ei să-i salvez
mama, sau cel puţin să găsesc un medic mai bun!? care s-o facă.
Am lăsat-o să se liniștească, ziceam că e în șoc, că e nevoie de
timp și eu voi avea răbdare să aștept. Cu timpul însă, ea s-a răcit
faţă de mine. Am adus vorba despre căsătoria plănuită, răs-
punsul a fost „vom relua discuţia după anul de doliu”. În acel an
ea s-a mutat acasă, pentru a nu-l lăsa pe tata singur. Pe urmă
visul meu s-a destrămat; tatăl mi-a spus de la obraz că el este un
evreu credincios și nu admite ca fiica sa să intre într-o familie de
creștini, germani pe lîngă toate. După ce părinţii săi au fost uciși
în Auschwitz! Eu eram distrus, nu merita să vin cu argumente,
să-l conving pe om că noi nu avem nici o legătură cu tragedia
provocată de germani. Oricum am tăcut, fiind jignit până la
sânge, deoarece iubita mea era prezentă la această discuţie mi-
zerabilă, dar nu a intervenit, în ciuda faptului că era la curent cu
situaţia și cu trecutul meu. Am plecat dezgustat de mine, de
omenire, de orice sentiment fals cu care nu vroiam să mai am
de-a face niciodată. Și așa am rămas singur, se înţelege că nu
voi mai schimba cu nimic acestă situaţie. Mă mulţumesc cu
munca mea.
Te-am întristat, te-am pus pe gînduri? Regret! Acum te voi con-
duce până la hotelul tău, s-a făcut destul de târziu. Cred că îţi
ajung poveștile mele, e cazul să te odihnești.
Am pornit în pas lent pe străzile feeric luminate, urmărind ti-
neretul ieșit la plimbare în seara asta atât de blândă și plăcută.
Hotelul meu era aproape și am ajuns destul de repede. Ne-am
oprit încă câteva clipe, să ne luăm rămas bun pe îndelete, fără
grabă.
Știi ceva Alfred, zic eu, această întâlnire a noastră a fost mâna
destinului și nu o simplă întâmplare. Ne-a întors în timp pe
amândoi și asta ne-a făcut bine, foarte bine. Scot din poșetă car-
tea mea de vizită și i-o întind: ia-o, scrie acolo numărul de tele-
fon și adresa. Sună oricînd vrei, la orice oră. O să ne bucurăm
amândoi, atât eu, cât și prietenul tău care a uitat de mult supă-
rarea voastră. Vine un timp, Alfred, când se uită toate supără-
rile, este timpul împăcării cu lumea și cu omenirea toată.
Alfred îmi aruncă o privire ciudată, dacă nu mă înșel eu, i s-au
umezit ochii. Pe urmă scoate și el o carte de vizită, o întoarce și
notează ceva pe verso. -„Am o mare rugăminte la tine, dacă ţi-
e posibil, într-una din zilele următoare să dai un telefon în nu-
mele meu. Adică nu, să-l suni pe fratele meu din Ber-Șeva, îl
cheamă Reuven Zimmermam. Îi spui că ne-am întâlnit la Bucu-
rești, că voi veni în Israel pe 15 martie, ca să vizitez mormântul
mamei. În caz că este interesat să mă vadă, voi fi la hotelul Dan
Panorama din Tel-Aviv. Dacă cere numărul meu de telefon, te
rog să i-l dai. Cred că ai dreptate, a venit timpul împăcărilor.
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Dalia este stagiară la un mare spital din Haifa. 
In această după-amiază, s-a întors de la lucru în jurul orei

şase. Este frântă de oboseală. După o noapte de gardă la secţia
de urgenţe unde nu a avut o clipă de răgaz, a continuat lucrul în
secţia de interne - opt ore care nu se mai terminau.

Dimineaţa,  saloanele erau pline de bolnavii internaţi la sfâr-
şit de săptămână.  Ea şi colegul ei Alon nu pridideau cu treaba:
anamneze, foi de observaţie, recoltarea probelor de sânge pen-
tru laborator, verificarea împărţirii corecte de căte surori a me-
dicaţiei prescrisă de medici. Toată ,,bucătăria” secţiei era lăsată
pe mâna celor doi stagiari. Doctorul Levi, sau ,,boss“-ul cum îi
spuneau ei, era de părere că numai aşa se învaţă medicina. Aler-
gătura a fost întreruptă doar de vizita de la ora zece a acestui
sever şef de secţie urmat de întreg alaiul de secundari, specia-
lişti, surori. Cei doi stagiari completau grupul şi răspundeau  te-
rorizaţi la întrebările şefului: ,,care crezi că e diagnosticul aici?”,
,,ce trebuie făcut în acest caz?”,  ,,de ce ai procedat aşa?”. Erau
fericiţi când în semn de aprobare şeful mormâia ,,corect”. Dar
nu le cădea deloc bine când le recomanda cu un zâmbet ironic
în colţul buzelor: ,,după orele de program, intri în bibliotecă şi
reciteşti sau cauţi pe internet tot materialul legat de acest caz”.
Aşa se întâmplase şi astăzi, când a fost nevoită să rămână încă
două ore în rezerva strâmtă transformată în cameră de lucru şi
numită pompos bibliotecă. 

Intrând în mica garsonieră în care locuia încă de când era stu-
dentă, făcu vânt genţii ajutând-o să aterizeze pe unul din cele
două fotolii, îşi scoase din mers sandalele, întâi una  şi apoi cea-
laltă aruncându-le pe covorul cam ros de vremi pe care era aşe-
zată măsuţa joasă cu tăblia de sticlă şi se duse glonţ la frigider.
Scoase o cutie cu suc natural de portocale, îşi umplu un pahar
cu lichidul gros şi rece, bău cu nesaţ. Apoi îşi mai umplu un
pahar şi cu el în mână se afundă între pernele canapelei. Îşi urcă
picioarele pe măsuţă şi apăsând pe telecomandă deschise tele-
vizorul. Începu să caute un program distractiv, trecând de pe un
canal pe altul. Telefonul mobil începu să sune, dar ea nu avea
putere să răspundă. Cine are nevoie de ea o va căuta mai târziu.
Telefonul continuă să sune insistent şi Dalia, învinsă, răspunse: 

- Alo, da. Ah, tu eşti Amir? Dragule, sunt atât de obosită încât
nu am putere nici să vorbesc ...Da, am avut o zi foarte grea...Să
ieşim la o pizza? Nu, nu veni. Mă voi culca devreme... Da, ne
vedem mâine...Te sărut, dragule. 

Ideea cu pizza e bună, îşi spuse după ce inchise mobilul. Avea
două triunghiuri cu motzarella puse la congelator, le va încălzi
la cuptorul cu microunde. Da, da, aşa va face, imediat se va ri-
dica dintre pernele canapelei. Va mânca şi apoi va dormi...va
dormi... va... 

Telefonul sună strident. Sare ca arsă. Nu e mobilul, e ,,fix-ul”.
Vrea să ridice receptorul şi îşi dă seama că de fapt cineva sună
la soneria de la uşă, ba chiar şi bate cu degetul în tăblia de lemn. 

- Dalia, deschide! Sunt eu, Sonia, vecina mamei. 

,,Vecina mamei? Dar mama a murit. Sunt deja doi ani de
atunci. Ce-o fi vrând?” 

Deschide uşa şi în prag o vede pe Sonia aşa cum o ştie de pe
vremea când mama trăia şi era vecina ei de palier.– mică, slabă,
cu părul strâns într-un coc în vârful capului.

- Dalia, vino repede, te caută mama la telefonul public din
stradă 

- La cabina telefonică? Dar de mult nu mai există. De când cu
telefoanele mobile, s-au desfiinţat multe cabine. Cine mai folo-
seşte azi telefonul public? 

- Nu pune multe întrebări, se supără Sonia. Vino, mama te aş-
teaptă pe fir. 
Dalia coboară în grabă scările. Ajunge în stradă. E atât de întu-
neric încât nu vede nimic nici la doi paşi. Unde o fi? Parcă era
aici, pe partea dreaptă a trotuarului. Era o cabină de metal vop-
sită în roşu, dar prin întunericul dens nu poate deosebi nimic.
Aha, iată, a ajuns la ceva rece, peretele de metal. Intră, pipăie cu
mâini tremurânde şi ridică receptorul lăsat de Sonia pe raftul
de sub aparat. Palmele îi sunt transpirate. 

- Alo? îi, răsună glasul în bezna de nepătruns. 
- Dalia, draga mea,  se aude glasul atât de cunoascut al

mamei, mângâietor ca un alint.  Draga mea, unde eşti ? Te caut.
Doar ştii că mâine trebuie să ne întâlnim. Dar e atât de întune-
ric! Şi eu nu găsesc drumul! 

- Mamă, mămico, strigă Dalia aproape plângând. 
Dar din capătul celălalt al firului nu se mai aude nimic, o tă-

cere grea s-a lăsat în noaptea neagră. 
- Mamă, mămico! Şi Dalia sare în sus, abia respirând sub greu-

tatea care-i apasă pieptul.  Este aşezată între pernele canapelei,
transpirată, cu lacrimi curgându-i peste obrajii transpiraţi. În
mica garsonieră se lăsase întunericul nopţii. 

,,Mama! Dumnezeule, mâine e requiemul de doi ani şi eu nu
am aprins o lumânare. Se spune că în ziua comemorării sufle-
tele vin să se întâlnească cu cei vii, cu cei dragi.  Şi ea rătăceşte
prin întuneric, sufletul ei nu vede să ajungă la întâlnirea de
mâine!“ 

Dalia aleargă spre sertarul în care păstreză lumânarea elec-
trică ce se aprinde în amintirea morţilor, o pune în priză şi lică-
rul ei împrăştie tenebrele nopţii, ajutându-i pe cei  rătăciţi să-şi
găsească drumul.

E dimineaţă. În cimitirul de la malul mării, Dalia aprinde o lu-
mânare în felinarul de fier forjat fixat pe lespedea de piatră. Sal-
cia plângătoare plantată de ea la căpătăi îşi apleacă crengile
dând umbră şi răcoare. Adierea brizei leagănă uşor ramurile
veşnic verzi ale chiparoşilor care străjuiesc aleia şi face să frea-
măte frunzele verzi argintii ale salciei. O fi doar vântul cel care-
i mângâie Daliei obrajii şi îi resfiră aurul pletelor? 

,, Măicuţă, am venit amândouă la întâlnire”, suspină ea mân-
gâind piatra caldă. 

FFrraanncciissccaa  SSttoolleerruu
O lumină în noapte  

Proză
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MMaaggddaalleennaa  BBrrăătteessccuu

Eram fiul lui Major Tom Swift. Fusesem crescut în manieră spartană, hrănit cu carne aproape crudă, trimis cu sila la sala
de gimnastică, la box, la înot şi la voley. Dulciurile la noi în casă erau interzise. Mâncam destul de des bătaie cu cureaua
udă, sistematic şi aproape cu ură, ca pedeapsă pentru nesfârşitele mele şotii copilăreşti. Tata nu mă înţelegea şi era ne-
iertător. Aştepta probabil mai mult decât veşnicul meu “Sorry, Sir!” în timp ce-l priveam îndărătnic. “Tommy, he’s only a
child!” îi şoptea mama încercând să mă scoată din mâinile lui. Nu o dată a fugit de acasă cu mine în braţe până la staţia de
autobuz şi de acolo la kibutz, la părinţii ei. Rămâneam amândoi în casa bunicilor câteva zile, cu program de voie. Mai târ-
ziu, elev fiind, încercam să mă bucur de aceste scurte vacanţe în care nu mai trebuia să merg la antrenamente sau la şcoală,
dar simţeam şi un soi de vinovăţie, fiindcă sentimentul datoriei îmi fusese deja adânc întipărit în fiecare fibră musculară.
Nu mai era nevoie să mi se facă nici măcar un cât de mic reproş, ca un masochist, voiam singur să mă întorc la chinul spor-
tiv cotidian. Bunicii nu se bucurau de sosirea noastră. O bombăneau pe mama şi de fiecare dată o întâmpinau din prag cu
aceeaşi frază însoţită de clătinarea capetelor: “Ţi-am spus că asta-ţi va fi soarta?”
Apoi apărea invariabil tata, deobicei sâmbătă seara. De cum îl vedea, din depărtare, bunica îi susura şerpeşte mamei: “Are
nevoie de mână de lucru duminică dimineaţă, proasto ce eşti!” Purtau amândoi lungi discuţii plimbându-se prin grădina
din spatele casei, departe de urechile mele. Ajungeam la Tel Aviv aproape de miezul nopţii şi aţipeam pe bancheta din
spate a maşinii, fericit că-i auzeam vorbind sau râzând. Noaptea dormeam dus în patul meu, după ce-i spionasem pe gaura
cheii când se îmbrăţişau. Aş fi dorit să simt şi eu acea îmbrăţişare. Îl urmăream cum ia obrajii mamei între palme, îl ridică
înspre el ca s-o privească în ochi şi o acoperă cu sărutări. 

Umbra celor șaisprezece apusuri
(fragment de roman)                             

Proză
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Tata nu m-a sărutat niciodată. Era întotdeauna rece şi batjoco-
ritor cu mine. Mama îşi depunea cu sfinţenie buzele pe creşte-
tul capului meu de Yom Kippur, în incinta sinagogii, după ce
amuţea mugetul trist al cornului. Nu participam niciodată la
“Avinu malkenu”, la hora veselă de la sfârşit, căci tata ne aştepta
acasă şi trebuia să i se pună repede masa pentru cină, deşi nu
postea fiindcă nu era sărbătoarea lui. Uneori, când eram bol-
nav, mama mă mângâia sub bărbie, iar când îmi scotea pija-
maua transpirată ca să mă primenească, mă apropiam
instinctiv de pieptul ei şi-i sorbeam mirosul. În rest, mă mulţu-
meam cu priviri duioase şi cu felul cum îmi lua invariabil apă-
rarea în faţa tatei, indiferent dacă eram vinovat sau nu. 
Deobicei eram călare pe măgar, sau căţărat într-un eucalipt,
când îl vedeam intrând pe poarta kibutzului după mama. Nu-i
fugeam în întâmpinare. Venea pentru ea şi nu pentru mine.
Atunci mă doborau mustrările de conştiinţă: părinţii mei se cer-
tau din cauza mea, eu eram de vină, eu le tulburam liniştea că-
minului... E ceeace-mi doream chiar mai puţin decât să fiu umilit
prin lovituri. La zece ani, ştiam deja că unul din noi doi era în
plus acasă. Trebuia să dispărem, ori eu, ori tata. Pentru mine, mi
se părea prea devreme. 
Creşteam repede, înalt şi voinic. Îi semănam la statură şi atâta
tot. Altfel, parcă n-aş fi fost al lui. Părul meu cârlionţat şi sâr-
mos, faţa smeadă şi ochii de tăciune contrastau puternic cu
tenul palid, ochii cenuşii şi părul lui roşcovan. Mă băteam chiar
şi cu băieţi din clasele mai mari şi niciodată n-am avut califica-
tive bune la purtare. Pe scurt, eram spaima şcolii, iar Major Tom
se arăta mândru de asta.
Tata era un om bogat. Provenea dintr-o familie londoneză ra-
mificată, cu mulţi veri şi verişoare, dintre care pe mulţi nici nu-
i cunoştea decât din fotografii. După retragerea englezilor din
Palestina, a rămas la Tel Aviv. O decizie care a schimbat mai
multe vieţi, inclusiv pe a lui. Nu ştiu dacă a făcut-o pentru
mama, dacă dragostea a fost cea care l-a ţinut pe loc, în orice
caz, după căsătoria lor în Egipt şi, la doi ani după aceea, la veni-
rea mea pe lume, a hotărât să rămână definitiv în Israel.
Nu-mi amintesc să-mi fi lipsit vreodată ceva în casa părintească,
înafară de dragostea tatălui meu. N-am ştiut ce-nseamnă sără-
cia până n-am intrat pentru prima dată în casa lui Noemi. In-
structorul de la Tzofim, un băiat de şcoală medie, cu vreo patru
ani mai mare decât noi, entuziast şi plin de  energie, organizase
un foc de tabără de Lag baOmer. Adunarea trebuia să aibă loc
la apusul soarelui. Cerul era învăpăiat, cu dâre de nori trandafi-
rii. În copilărie n-am avut niciodată înclinaţii spre reverie, n-am
scris niciodată versuri şi nici nu m-am zgâit spre cer, fiindcă
amurgul trecea pe nesimţite, iar eu eram un tip de acţiune care
nu stătea locului nicio clipă. Urmăream însă privirile fetei. Ochii
îi erau dilataţi de încântare ca în faţa unui spectacol. “N-am
văzut până acum decât răsăritul soarelui din mare. Niciodată
apusul. E fantastic!” am auzit-o spunând unei colege care nu
părea să-i dea atenţie. Cât despre mine, aşteptam nerăbdător
să se termine activitatea ca să rămân singur cu ea. Acceptase
propunerea mea s-o conduc cu bicicleta până acasă fiindcă lo-
cuia departe şi, mama ei lucrând până târziu, n-avea cine s-o în-
soţească. 
Am ajuns la un bloc de patru etaje şi am urcat până la ultimul
într-o fugă. Cine ajunge mai repede sus? O întrecere inegală. Dar

îmi plăcea să câştig, fără să iau în considerare slăbiciunea ad-
versarului. Pe scări mirosea a mâncare şi a urină de pisici. Mi-
era cald şi, când am ajuns în faţa uşii, i-am cerut un pahar cu
apă. S-a codit dar, în luptă cu umilinţa, politeţea ei europeană a
învins. A răsucit cu încetinitorul cheia în broască de parcă ar fi
încercat să amâne momentul adevărului. Apartamentul era în
fapt o singură cameră aproape goală. Un pat nefăcut, o bucătă-
rie în dezordine, din tavan atârna un bec chior. A scos o sticlă cu
apă din frigider şi atunci am văzut că pe rafturi nu era nimic. Mi-
amintesc că mi-a îngheţat sudoarea pe frunte. Familia mea
arunca mâncarea, tata nu gusta două zile la rând din aceeaşi
supă, micul nostru dejun era mai copios decât un prânz. La focul
de tabără, gustasem în silă dintr-un cartof copt în spuză, mai
mult ca să-i ţin companie lui Noemi care-şi sufla în degete să nu
se frigă şi mesteca încet, cu graţie, savurând fiecare îmbucătură.
Acum înţelegeam de ce. “Uite, mi-a spus ea ca să treacă peste
momentul de stinghereală, vezi tabloul ăsta? E malul mării la
Nice. La răsăritul soarelui. Îţi place?” Mi-am aruncat o privire in-
diferentă şi am minţit-o ca să-i intru în graţii: “E superb!” Mai
mult n-am putut să adaug. Mi s-au strepezit dinţii. Eram bătut
straşnic când nu spuneam adevărul. Acum tata nu era lângă
mine, dar sentimentul vinovăţiei mi-a provocat mâncărimi pe
pielea braţelor. 
Tocmai mă aşezasem pe un scaun ca să-mi prelungesc vizita,
când uşa s-a deschis larg. “Maman!” a strigat Noemi şi atunci
am asistat la o scenă extraordinară. Maman a acoperit-o de să-
rutări, s-au îmbrăţişat de parcă nu se mai văzuseră de ani şi apoi
au început să sporovăiască repede pe limba lor afectată. Femeia
a scos din poşetă un plic, l-a fluturat în aer, iar fata a început să
citească scrisoarea cu glas tare în timp ce lacrimi mărunte îi cur-
geau pe obraz. Zâmbea, râdea şi continua să plângă. N-am în-
ţeles altceva decât cuvântul “papa”. M-am ridicat să plec.
Trebuia s-o fi făcut demult, dar rămăsesem ca paralizat de efu-
ziunea de iubire dintre cele două. Noemi şi-a şters faţa cu ba-
tista şi m-a prezentat. “Mon copain, Boaz!” 
Doamna Sirah s-a îndreptat spre mine cu rapiditatea unei pan-
tere, iar eu m-am ridicat şi m-am tras înapoi speriat. Era noapte
şi la urma urmei ce căutam în casa ei, singur cu Noemi? Spre
surpriza mea, am primit trei sărutări ţocăite pe obraz. Mi-a şi
vorbit, probabil mi-a mulţumit că am adus-o până acasă pe fiica
ei. Mă gândeam că aşa îşi înţeleg şi câinii stăpânii, din priviri şi
expresia feţei. Apoi m-a strâns la piept. I-am simţit sânii şi un
miros străin care m-a înfiorat. Am fugit aruncându-le amându-
rora un “la revedere” după ce ajunsesem pe scări. 
N-am uitat nici până azi senzaţia pe care am trăit-o atunci, sin-
gur cu cele două, n-am uitat-o niciodată pe doamna Sirah, copia
matură a lui Noemi, iar căldura care se crease între noi m-a ţinut
treaz până la miezul nopţii. Cred că acela a fost primul semn al
senzualităţii mele precoce, de viitor bărbat crescut într-o at-
mosferă glacială în care declaraţiile de dragoste erau ascunse
în sfânta sfintelor şi nu se manifestau prin gesturi. 
Dimineaţa la micul dejun, pe când trebuia să mă supun torturii
de a da un raport complet asupra întâmplărilor din ajun, le-am
povestit părinţilor despre cele două franţuzoaice şi de strâm-
toarea în care trăiau. 
Tata avusese extraordinara inspiraţie de a cumpăra, imediat
după Războiul de Independenţă, un teren pe strada Dizengoff
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care ulterior a devenit unul din cele mai scumpe locuri din Tel
Aviv. Şi-a construit acolo o casă cu grădină şi a deschis un ma-
gazin de delicatese unde lucra zi lumină. O ţinea şi pe mama ca
vânzătoare vorbitoare de ebraică, el ocupându-se în principal
de furnizarea comenzilor pentru recepţiile de la Consulatul bri-
tanic. Prin natura produselor pe care le comercializa, avea o
clientelă selectă. Uneori, când mirosea un cumpărător cu bu-
zunarele doldora şi care se pricepea la lucruri fine, i se adresa în
ebraica lui caraghioasă de care eu m-am ruşinat întotdeauna.
Pe nedrept, recunosc. Dar în privinţa tatei, nu puteam fi obiec-
tiv, deoarece îl consideram un monstru fără suflet.
“Unde e tatăl acestei fetiţe?” s-a interesat cu aparentă indife-
renţă Major Tom în timp ce frunzărea Jerusalem Post. I-am po-
vestit de scrisoarea cu timbre străine. “Cu ce se ocupă mama
ei?” Nu ştiam. A urmat o scurtă discuţie între părinţii mei despre
modul cum ar putea ajuta familia Sirah fără s-o pună în situaţia
jenantă de a se simţi umilită. Un colet fără numele expeditoru-
lui, sau un mandat poştal cu o sumă de bani, sau amândouă.
Toate soluţiile mi-erau pe plac şi am plecat mulţumit la şcoală.
În aceeaşi zi, l-am văzut pe tata intrând în cancelarie. Nu avea
niciun motiv aparent să fie acolo, nu făcusem nicio boroboaţă,
nu-l chemase nimeni. Seara, când ne-am reunit la cina noastră
târzie, l-am privit în ochi aşteptând o explicaţie. Era impenetra-
bil.
Nu mult timp după aceea, au început pregătirile pentru ziua
mea de naştere. Mi s-a permis să invit la un  “garden party” pen-
tru ceaiul de la ora 5, câţiva colegi de clasă. “Şi fete?” am între-
bat şi mi s-a părut că mama zâmbeşte în colţul gurii. Am primit
aprobarea şi m-am grăbit să vorbesc cu Noemi. “Iartă-mă, dar
nu pot veni fără Rahel şi Tali”. Nu-mi surâdea ideea acestui pac-
kage deal impus, dar cele două fiind de origine marocană,
Noemi putea vorbi cu ele franţuzeşte, drept care erau nedes-
părţite. “Va trebui să le inviţi tu personal, altfel n-or să accepte”.
I-am făcut pe plac.
A doua zi dimineaţă, am prins-o un moment pe mama singură
şi am rugat-o ca de ziua mea să-i dea trei sărutări pe obraz lui
Noemi, fiindcă văzusem că aşa se obişnuieşte în familia ei. “Eu-
ropeni făţarnici! s-a revoltat mama. Efluvii sentimentale fără ni-
ciun temei. Prefăcătorie şi nimic mai mult. La ele acasă, n-au
decât să se poarte cum cred de cuviinţă, la noi sunt alte reguli.
Câte bordeie, atâtea obiceie! Mă mir de tine că te-au dat gata cu
dulcegăriile lor... Asta nu înseamnă dragoste adevărată. Dar
probabil e prea devreme pentru tine să înţelegi” a mai adăugat.
Am observat că se înroşise la faţă. “Şi ce e dragostea adevărată?”
am îndrăznit atunci s-o întreb. Dar n-am primit alt răspuns
decât un hohot de râs  din toată inima. “Există mai multe feluri
de a iubi, mi-a spus ea după o clipă de tăcere şi pe un ton subit
serios. Fiecare om se manifestă diferit. Trebuie să ai ochi şi
minte să observi faptele şi dovezile iubirii. Iar la vârsta ta, ar tre-
bui să te mulţumeşti cu dragostea mea şi a tatălui tău”. 
“Major Tom nu mă iubeşte...”, am oftat eu. “Cât eşti de ingrat,
Boaz! Tatăl tău a fost militar, toţi bărbaţii din familia lui au fost
militari de carieră şi au primit o educaţie cazonă, dar asta nu în-
seamnă că nu şi-au iubit copiii. Tatăl tău e un gentleman. Aici
nu prea se ştie ce înseamnă asta, nici tu nu cred că ai să ştii
vreodată. N-are importanţă, vei trăi alte vremuri şi asta e ţara
ta. Nu ai alta. Respectul şi devotamentul valorează mai mult

decât dragostea, pentru că sunt de neclintit. Dragostea e doar
o slăbiciune. Ştii ceva Boaz, schimbă ea brusc vorba, în viaţă e
trist dacă nu-ţi dai seama că eşti iubit şi  dezastruos să te crezi
iubit, şi în fapt să nu fi. Ai să ţii minte?” Mama m-a privit doje-
nitor. M-a bătut cu palma pe spate în semn de încurajare, pu-
nând capăt discuţiei, apoi a ieşit încet pe uşă, încă zâmbind
amar în colţul gurii. Mie mi-a intrat totul pe o ureche şi mi-a ieşit
pe alta, însă ulterior cuvintele ei mi-au revenit adesea în minte.
Petrecerea a fost un eşec total. Noemi mi-a adus cadou tabloul
cu peisajul marin. Un sacrificiu inutil, dar care spunea multe
despre caracterul ei generos. Cum nu ştiam să mă prefac şi n-
aveam ce face cu acel obiect, am vrut să i-l dau înapoi. Mi se
părea corect şi firesc, dar ea n-a înţeles justeţea gestului meu şi
s-a supărat. Nu mi-a spus-o, doar mi-a cerut pe şoptite s-o con-
duc în camera mea. Şi-a stăpânit bine firea văzând în ce lux tră-
iam. A găsit un loc pe peretele opus patului, s-a ridicat pe vârfuri
şi mi-a spus: “De fiecare dată când te vei trezi, ai să vezi acest
peisaj şi el o să-ţi amintească de mine”. “Acum eşti aici, mâine
ne întâlnim la şcoală, nu trebuie să-mi amintesc de tine”, i-am
răspuns eu. “Eşti... eşti..., n-am mai cunoscut un băiat atât de
direct ca tine”, a reacţionat Noemi şi a fugit în grădină la cole-
gele ei. 
Sandvişurile şi ceaiul au aduse de Mazal, cea care gătea şi ser-
vea masa în casa Swift. Fusese instruită să ne supravegheze, dar
sarcina o depăşea. Pe înserat, când părinţii mei s-au întors de la
magazin, bătaia dintre băieţi era în toi, fetele ţipau, pe iarbă ză-
ceau aruncate resturi de mâncare. Mama îşi privea dezamăgită
straturile de flori călcate în picioare. Major Tom a slobozit unul
din ţipetele lui de luptă şi ordinea s-a restabilit imediat. Apoi,
cu un gest cavaleresc, s-a oferit să conducă fetele acasă cu ma-
şina, iar băieţii, arătându-mi pumnul, s-au împrăştiat ca un stol
de potârnichi la auzul primei împuşcături a vânătorului. M-am
abţinut să nu ripostez. Privirea încruntată a mamei m-a ţinut în
loc. Nu-i nimic, aveam să-mi iau revanşa la şcoală, în prima re-
creaţie de a doua zi.
“Ascultă, Boaz, mi-a spus tata când s-a întors, pe un neobişnuit
ton de un calm celest, omul trebuie să-şi găsească prieteni de
seama lui. Iar prietenii prietenilor nepotriviţi sunt şi mai puţin
de agreat. Noi avem o anumită poziţie socială, nu ducem lipsă
de bani, ne putem permite acte de caritate cu săracii, dar asta
nu înseamnă că trebuie să ne vârâm în troacă, fiindcă o să ne
mănânce porcii. Noapte bună, fiule!”
I-am aruncat o privire chiorâşă. Nu-mi plăcuseră vorbele lui.
Eram şi gelos. Mi se păruse prea generos cu cele trei fetiţe pe
care le vedea pentru prima dată în viaţa lui. Nu-l recunoşteam.
Grija cu care verificase că stau comod pe bancheta din spate,
chiar zâmbetul lui binevoitor de care eu nu prea mă bucuram.
Cu mintea de acum, mă gândesc că poate dacă n-am fi fost de
acelaşi sex, dacă n-ar fi văzut în mine un rival cu o ireductibilă
diferenţă de vârstă, eu având tot viitorul în faţă, iar el nemai-
putând readuce trecutul înapoi pentru a-şi repara greşelile,
poate dacă aş fi fost fată, situaţia dintre noi ar fi fost alta.
După ce am fost trimis la culcare, am aşteptat câteva minute,
am coborât din pat şi am tras cu urechea la uşa dormitorului
părinţilor. Ştiam că fac un delict, dar eram curios să le ascult co-
mentariile.
“O sărăcie. Să n-o mai prind în casa noastră”, zicea tata. “Nu din
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cauza ei s-au bătut băieţii, ea pare cât de cât educată, i-a luat
mama apărarea. Copiii de azi sunt atât de sălbatici şi de furioşi.
De nestăpânit”... “Aş fi ştiut eu cum să-i pun la punct. Cureaua!
Dar era aniversarea lui Boaz, nu se putea termina cu bătaie”.
“Ascultă, Tommy, se auzi iar vocea mamei, nu-i vom putea in-
terzice s-o mai invite la noi. Se pare că Noemi asta l-a fermecat”.
“Prostii, s-a enervat tata. E un mucos de 10 ani, termină cu ar-
gumentele astea. Am fost la şcoală şi am aflat câte ceva despre
familia ei, ştiu de ce au venit singure în Israel şi unde se află ac-
tualmente Monsieur Sirah”... “Tommy, se miră vocea mamei, ai
făcut tu asta? Când? Şi de ce? Tommy, nu te preface că dormi, îţi
cunosc trucurile!” 
S-a auzit un sforăit ostentativ. În zadar am mai pândit după
aceea. Doborât de somn, m-am întors în camera mea.
A doua zi de dimineaţă, când părinţii mei au ajuns în faţa ma-
gazinului de delicatese, s-au găsit îngroziţi în faţa unor vitrine
sparte. Paguba era enormă. Nu numai jaful în sine, nu numai
faptul că hoţii furaseră băuturile cele mai fine, conservele de
icre negre şi de saumon, plus o mulţime de produse scumpe şi
exclusive, importate din Orientul îndepărtat, America de sud şi
Europa, dar totul părea făcut dinadins, în duşmănie, rafturile
smulse din pereţi, geamurile galantarelor sparte în ţăndări, uşa
şi pereţii stropiţi cu vopsea. Din fericire, seiful familiei nu se afla
în magazin, ci acasă. Deci bandiţii nu s-au putut atinge de bani.
Tata a anunţat poliţia şi biroul de asigurări. Cum nu mai era
mult până la vacanţa mare, eu am fost condus urgent la kibut-
zul Mashabei Sade pentru a fi ţinut departe de neplăcuta în-
tâmplare şi de anchetele care i-au urmat. 
Din păcate, a fost o vară cu ghinion. Totul mergea prost. Nu mă
puteam adapta deloc traiului din casa bunicilor. Căldura din
casa fără ventilatoare, ţânţarii, mâncarea simplă de la cantină
şi mai ales obligaţia de a ieşi dimineţile pe câmp la cules de vi-
nete mă scoteau din sărite. Cred că de atunci am rămas cu dez-
gustul pentru această legumă infamă care îmi înţepa degetele
şi mă zgâria până la sânge. Bunicul Yaşa mă ameţea cu poveş-
tile lui despre pogromurile din Rusia, iar bunica Sofa îmi punea
în faţă un album vechi cu poze alb-negru şi începea să-mi ex-
plice cine erau babele şi moşii îmbrăcaţi bizar care şedeau în-
ţepeniţi pe nişte jilţuri de lemn. Se certau adesea între ei pe
ruseşte, ca eu să nu înţeleg, de parcă ţipetele ar fi avut altă sem-
nificaţie dacă nu erau în ebraică. Învăţasem şi eu câteva înjură-
turi şi mă foloseam de ele ca să-i fac să râdă şi să-şi uite
supărarea. 
Aş minţi dacă n-aş recunoaşte că şederea mea la bunici n-avea
şi părţile ei  bune. După amiezele eram liber şi de capul meu.
Sau călăream măgarii până-i scăldam în sudori, sau intram să
înot în bazinul de peşti al kibutzului. Era o senzaţie fantastică.
Crapii colcăiau în jurul meu, le simţeam trupul solzos şi rece pe
piele. Picioarele mi se afundau în mâl. Când eram prins cu
şoalda, alergam nebuneşte şi mă căţăram într-un eucalipt. Mă
ascundeam printre frunze şi-mi ţineam respiraţia ca să nu fiu
simţit de urmăritorii furioşi. Alteori, hoinăream tot de unul sin-
gur prin staulele vacilor, fugăream găinile şi le furam ouăle din
cuibare. Pe înnoptate, nemâncat şi jigărit, pârlit de soare şi mai
negru decât mă făcuse natura, cădeam mort de oboseală până
în zori, când mă scula bunica să plecăm la câmp. 

Kibutzul Mashabei Sade, trebuie s-o recunosc, era singurul loc
unde beneficiam de comiterea unor mici păcate care acasă mi-
erau interzise cu desăvârşire. Mergeam în picioarele goale prin
praf şi pe dalele podelelor, nu eram forţat să-mi fac duş dimi-
neaţa şi seara, nu aveam oră fixă de culcare şi, dacă dispăream
câteva ore, nimeni nu-mi cerea socoteală unde am fost. Dar mai
ales, uitam de bătaie... 
Totuşi această pendulare între mediul meu esenţialmente
urban şi cel rural în care eram silit să trăiesc până la toamnă
deşi îl detestam visceral, mă adusese într-o stare de derută to-
tală. Mă revoltam din te miri ce, mă încăieram zilnic cu băieţii ki-
butznicilor şi-mi făcusem numai duşmani. Aveam un singur
prieten, pe Avner, mai mare decât mine ca vârstă, dar de
aceeaşi înălţime. Mă învăţase să joc cărţi şi chiar mai trăgeam
câte un fum-două din ţigara lui, cu măsură, pentru că bunica
avea un simţ al mirosului foarte bine dezvoltat şi ar fi început
să-mi ţină predici nesfârşite despre păstrarea sănătăţii. În faţa
lui Avner am început, puţin câte puţin, să-mi deschid sufletul,
presupunând că are cât de cât o experienţă în materie de fete.
Spre surprinderea mea, el şi-a ţuguiat buzele scoţând o ono-
matopee dispreţuitoare, de machoist superior. “Camarade, şi-a
lăsat el cu condescendenţă o mână grea pe umărul meu, nu-ţi
bate capul cu genul feminin. Toate fetele sunt croite pe acelaşi
calapod, doar că au ochii diferit coloraţi. Se adună în grupuri şi
bârfesc pe toată lumea. Un obicei infect. N-ai voie să le loveşti,
sau să le înjuri, se smiorcăie din orice, se cred frumoase şi se
fandosesc ca să-şi facă interesele cu tine. Vrei o părere de băr-
bat adevărat? Mi-a spus-o tata în ziua când am împlinit 13 ani:
femeia trebuie să intre în viaţa ta numai când te poate sluji la
bucătărie şi în pat. Asta e, puştiulică, vrei nu vrei, mai ai de aş-
teptat. Împacă-te cu gândul!”
Soarele coborâse spre linia orizontului ca o masă de metal in-
candescent. Totul în jur era învăluit într-o lumină difuză, ca un
praf ceţos. Aerul atârna greu, încărcat de vapori, aproape ires-
pirabil. Mi se părea că sunt singur pe lume cu guru Avner şi că
mi se dezvăluie tainele existenţei. Nu pricepeam cine ştie ce,
dar eram mândru să-mi încep ucenicia departe de familia care
nu mă-nţelegea.
Deodată, de undeva din apropierea sălii de mese, s-au auzit bu-
buiturile unor  explozii. “La pământ! Grenade de mână!” mi-a
strigat în ureche Avner. Ne-am târât de-a buşilea până la zidul
celei mai apropiate case. Zgomotul luptelor, împuşcăturile şi ţi-
petele pe diferite voci, dintre care unele răguşite, în arăbeşte,
mi-au îngheţat sângele în vine. Am văzut câţiva bărbaţi în şort
cu mitraliere în mână. Ai noştri! Nu ştiam însă dacă atacă sau se
retrag. M-am gândit că dacă m-aş sui în eucaliptul din apropiere,
am să pot vedea cum se desfăşoară schimbul de focuri şi în fa-
voarea cui. Frica mi se transformase într-o bravură lipsită de ra-
ţiune. Fără să-l avertizez pe Avner, am luat-o la fugă de-mi
sfârâiau călcâiele. Ajunsesem la câţiva paşi de copac, când
gloanţele au început să-mi şuiere pe lângă urechi. Nici n-am
simţit durerea din picior, doar o usturime de nesuportat. Fe-
dainii! Balaurii cu guri de foc. De abia după foarte mulţi ani, am
înţeles că unul din motivele pentru care bandiţii cu kafia pe cap
atacaseră kibutzul era un băiat de zece ani pe care voiau să-l ră-
pească.
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Este suprinzător cum o piesă care s-a jucat de peste o sută de
ori până în prezent încă îşi păstrează prospeţimea şi reuşeşte
să umple Sala Mare a Teatrului Naţional din Bucureşti cu spec-
tatori de toate vârstele care râd în hohote de la începutul şi
până la sfârşitul reprezentaţiei.
“Dineu cu proşti”, comedia dramaturgului şi regizorului francez
Francis Veber  scrisă în 1993, a fost ecranizată cu titlul original
“Dîner de cons” (1998) şi încununată cu trei premii César. 
Subiectul este ofertant pentru broderia unei excelente comedii
a erorilor, dar şi de moravuri şi de situaţie, bazată pe qui pro
quo-uri, pe contrastul dintre aparenţă şi esenţă, pe irezistibulul
comic de limbaj cu care sunt împănate replicile. 
Pierre Brochant, un editor de succes, obişnuieşte să se întâl-
nească o dată pe săptămână cu un grup de prieteni snobi din
elita pariziană. Fiecare dintre aceştia aduce la cină un “idiot”
ales la întâmplare, pe socoteala căruia se distrează toţi. La sfâr-
şit este desemnat campionul prostiei. Lucrurile ies însă de pe
făgaşul lor şi totul se complică la nesfârşit ca urmare a faptului
că o criză de sciatică îl reţine pe Pierre la domiciliu. Din acest
moment se nasc infinite încurcături care se ţin lanţ, iar dialo-
gurile savuroase amuză copios publicul.
În rolul lui François Pignon, un obscur funcţionar din Ministerul
de Finanţe, obsedat de hobby-ul său, construcţia unor machete
din chibrituri, Horaţiu Mălăele este magistral. Încetineala min-
ţii, bunăvoinţa iniţiativelor sale invariabil eşuate, umorul, na-
turaleţea, mimica, mişcarea scenică sunt vizibil bine calculate
şi cu rezultate excelente. Mai puţin repetarea manieristă a re-
plicilor în genul teatrului absurd. 
Momentul adevărului, confesiunea sa dramatică, revelaţia că a
fost folosit fără scrupule, apoi lecţia de morală dată nu numai
de destin, ci şi de acest personaj esenţialmente bun şi candid,
sunt înduioşătoare. Ele dovedind o dată în plus cât de tangen-
ţiale sunt comedia şi drama. Poate că şi din acest motiv, i-a fost
hărăzit omului să plângă şi să râdă cu lacrimi…
Situaţia se repetă în cele două acte ale piesei şi cu alte perso-
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Cronică de teatru
“Dineu cu proşti” de Francis Veber la Teatrul
Naţional din Bucureşti

naje. De pildă cu maniacul inspector fiscal Lucien Cheval, exce-
lent interpretat de talentatul Alexandru Bintea al cărui joc
nuanţat trece de la superioritatea funcţiei la tragedia încorno-
ratului citită în priviri şi la laşitatea iertării din finalul reuşitei
sale apariţii. 
Şi personajele feminine, Christine, soţia lui Pierre (Costina Ciu-
ciulică) şi amanta lui, Marlène Sasseur (Aylin Cadîr) trec prin si-
tuaţii tragi-comice. Din păcate, ambele actriţe nu par
binecuvântate cu vâna comică şi au apariţii lipsite de strălucire.
Aylin Cadîr cunoscută din excelentul serial “Deschide ochii”
unde a interpretat cu succes rolul unei avocate, este o tânără şi
promiţătoare actriţă de teatru şi film de la care aşteptam mai
mult.
În partituri de mică întindere, Alexandru Georgescu (doctorul
Archambaud) şi Dorin Andone (Juste Leblanc) sunt foarte co-
recţi.
Directorul Teatrului Naţional, regizorul spectacolului şi inter-
pretul lui Pierre Brochant, Ion Caramitru, a construit cu inteli-
genţă, ponderaţie şi atentă alegere a mijloacelor un personaj
negativ care-şi primeşte dreapta răsplată de la soartă şi de la
oamenii pe care-i desconsideră. Prin el, autorul transmite o lec-
ţie de etică pe care răii ar trebui să şi-o însuşească. Spectacolul
montat de regizorul Caramitru este o incontestabilă reuşită,
rolul interpretat de actorul Caramitru de asemenea, în plus el
dovedind fair play-ul de a-şi lăsa partenerii să se afirme fără să
monopolizeze scena.
Decorul Florilenei Popescu Fărcăşanu este clasic, situând per-
sonajele într-un interior burghez cu fotolii de piele, scaune ta-
pisate cu goblen, candelabre şi draperii de mătase. Muzica de
fond începe cu un concert de vioară şi se încheie cu o melodie
în care clarinetul reeditează hohote de râs amestecate cu ale
spectatorilor.
“Să te gândeşti bine înainte de a decide cine e idiot!” ne sfătu-
ieşte autorul în final printr-o replică a protagonistului său. Subs-
criu!
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RRoonnii  CCăăcciiuullaarruu
TEL AVIV: CU BARUH ELRON, LA „SALON d’AUTOMNE”

Reportaj literar

Aici, în Israel, toamna vine palid și, în scurt timp, își schimbă
doar numele, chemându-se iarnă. Iar iernile cu care noi am fost
deprinși, în România, sunt aproape inexistente. Acum e toamnă
târzie, uneori ceva mai zburlită, adică plouă și e ceva mai rece…
Incât, dacă amintesc acum de „Salonul de toamnă” parizian, in-
stalat la Tel Aviv, nu trebuie să mire pe nimeni…

Era o sâmbătă ploioasă. Mai întâi era soare. Un soare cu dinţi.
Era rece și vânt puternic. Apoi cerul s-a umbrit în gri închis, și
valurile Mării Mediterane se înfruntau cu malul,  cu stâncile, cu
timpul , cu istoria și legenda, ridicând stropi mari spre înalturile
de-acum și de altădată... 

Lumea din portul telavivian fremăta multicoloră și-și căuta
rosturi de odihnă și deconectare. Bună dispoziţie, oameni ceva
mai zgribuliţi, goană după clipa cea mai frumoasă ce poate fi.
Restaurante pline, fiecare se retrăgea pe unde-i era mai la-nde-
mână. Venisem acolo și eu,  ca să mă sărbătoresc, vizitând  ceea
ce se numește „Salon d’Automne International”.  L-am scris spe-
cial în limba lui de origine, din respect pentru vechimea sa – 111
ani! – ca  și pentru excelenta sa istorie, pentru marea sa conti-
buţie la progresul spiritual al lumii. Au expus, în acest cadru, ini-
ţiat și menţinut, anual, pe Champs Elisee, la Paris, artiști precum
Renoir, Rodin,Cezanne, Brâncuși, Kandinsky, Marcel Duchamp,
Le Corbusier, Leger, Matisse, Vasarely, ca și Chagall, Mogdigliani,
Pascin, Kisling, Soutine, Mane Katz... De-a lungul anilor, această
superbă instituţie a devenit, așa cum și-a propus, una din cele
mai  reprezentative embleme de modernitate. Ea a apărut, des-
igur, ca o replică revoluţionară, faţă de salonul oficial franţuzesc
al acelui timp (1903) unde conservatorismul, deși cu minunate
lucrări de mare valoare, bătea, într-un fel, pasul pe loc, frâna
chiar expansiunea și o anume libertate creativă, frâna inovaţia
și experimentul tinerilor artiști... Salonul de Toamnă a dat glas
tocmai forţelor avantgardiste, înnoitoare, fiind o casă bună pen-
tru oricine are talent, are un mesaj artistic înalt, are intenţia și
iscusinţa de a vorbi convingător sufletelor unora dintre con-
temporani, ca și ale altor oameni, de peste timpul imediat al
creatorilor (sculptori, pictori, fotografi etc. ). Este acest mare act
de cultură, acest Salon de Toamnă, o fereastră internaţională,
adresată unei cât mai largi audienţe publice. Și iată-mă, intrând
de pe Litoralul tevavivian, nu pe ușă, ci prin această fereastră... 

Frigul de-afară a fost întâmpinat cu căldură și ordine și plu-
rivalenţa unor fascinante jocuri de culoare, de lumină și umbră,
de forme expresive, încât totul te îndemna la tihnă și medita-
ţie, ca și la înfruntare și introspecţie. Recunosc, artiști de genuri
atât de diferite, vorbeau, prin creaţiile lor, tot feluri de limbi.
Nici nu știu cum de le puteam înţelege, dar nici nu le-nţelegeam,
decât frânturi, pe ici, pe colo. Totuși, aveai cu cine vorbi, iar dacă
tu nu aveai ce spune, opera de artă, dacă își justifica menirea, ţi
se adresa, te incita, te încânta sau te ducea cu gândul în cu totul
altă parte, acolo unde, probabil, voise artistul. O exuberantă pa-
radă veselă și tristă, gravă, profundă, strălucitoare adesea, mă
presa fizic, pe piept, prin imaginile ei, îngreunându-mi respira-
ţia... Dar era de ajuns să trec la alt grup de exponate, ca modul
meu de a inspira și expira, să fie altul, mai alert, mai grăbit sau,
uneori, absent. Erau acolo tot felul de expresii, de vorbe, de
limbi ale artei plastice, atât de diverse, fiecare cu frumuseţea
ei, fiecare cu originalitatea ei, aproape fiecare având ceva de
spus. Și în acest amalgam de moduri de exprimare, m-am trezit,
deodată, parte integrantă din tabloul „Turnul Babel” al marelui
pictor israelian, originar din România, Baruh Elron, expus  pe si-
mezele primului compartiment de la intrare, ca o emblematică
declaraţie artistică, plină de sensuri profunde și esenţiale. Am
avut atunci  bucuria și mândria – mândria?! Ha, ha!.. – să-l văd
în fruntea tuturor, recunoscut astfel la valoarea sa reală inte-
gral, cu onestitate, cu respect și admiraţie.

... Sunetele învolburării Mării de la doi pași de noi, nu pă-
trund aici, în sala cu reflectoare și tablouri, cu sculpturi și lume
de bun gust, dar eu la ea, la Marea Mediterană, imensă, demo-
nică și supărată, mă gândesc privind acum creaţia lui Baruh
Elron, căci de pe apa aceasta, aproape neagră și cu valuri înfiri-
coșătoare, ridicate până la parapet, răscolesc imagini ascunse
de demult în imaginaţia mea despre Potop și despre Arca lui
Noe. Supravieţuitorii Potopului au fost babilonienii, cu regele
lor, Nabucodonosor, cel care care  a reluat o idee mai veche, îm-
preună cu oamenii săi, aceea de a urca un turn până la cer... Na-
bucodonosor - cel care a distrus Templul nostru, al evreilor,
cucerindu-ne și risipindu-ne, și luându-ne prizonieri. Nu mă-
ndoiesc că evreii exilaţi și prizonieri în Babilon au avut contri-
buţia lor la edificarea Turnului care l-a supărat pe Dumnezeu,
căci Omul - cu O mare - încerca, trufaș, să se înalţe pe sine, fără
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ajutorul și mila divinităţii. Să-și dovedească absenţa limitelor
sale. O religie nouă, ar fi putut astfel să apară, închinată Omu-
lui și cutezaţei sale! Dar Dumnezeu a știut să diversifice limba
unică de până atunci, ca să nu se poată înţelege oamenii, con-
structorii între ei. Și Turnul n-a mai putut fi desăvârșit! Deci
Dumnezeu însuși a vrut să nu ne-nţelegem între noi, oamenii.
Dar iată magnifica metaforă a lui Baruh Elron! Turnul pictat de
el, nu-i atât de înalt, ca la alţi pictori renumiţi. Dar are mai multe
picioare! Omenești. Fiecare picior e de altă culoare, ceea ce-mi
sugerează o altă naţie, o altă limbă; oamenii nu se văd, încă au
capul și trupul în turn, încercând, probabil, să găsească noi și
noi soluţii pentru idealul lor. Ce-o fi între ei? Cum comunică? Dar
fiind obligaţi să fie împreună, cred că au găsit mijloace de co-
municare, cu toate că multitudinea de forme străine ale cuvin-
telor e-o piedică spre unire. Totuși, ei sunt împreună. Vrând,
nevrând. Invăţând unii de la alţii. De fapt, noi suntem încă în
Turnul Babel. 

Dar fiţi atenţi: picioarele astea colorate diferit unul de altul,
indicând diversitatea lumii, pe care se sprijină Turnul - MERG!
Și, formidabil!, merg în aceeași direcţie, în același sens. Iar con-
strucţia, deși n-are înălţimea visului iniţial, parcă  aproape că e
terminată, iar în interior este viaţă și freamăt. Poate sunt con-
flicte, se văd căzând  în afară, insignifiante lucruri cu valoare de
simbol dar, important e că, în ansamblu, Turnul multinaţional,
merge, înaintează, e dus de oameni, de pașii lor semnificativi.
Incotro, Doamne Dumnezeule? Incotro?!...  Din adâncurile isto-
riei, Turnul lui Elron vine, ba nu, se duce, și toţi suntem purtă-
torii lui, deși Puterea Divină ne-a împleticit limbile. Iată, zice
marele pictor, totuși comunicăm. Inaintăm, Doamne, toţi, îm-
preună. Și buni și răi!...  

Sunt încă multe înţelesuri, dacă privim atent Turnul Babel
al lui Baruh Elron. Satisfacţia interpretării lor, a descifrării, ne
poate lumina, ne poate da, printre altele, bucuria că existăm,
că pășim, că... Iată, de pildă, încă un sens important: sus, la în-
cheierea construcţiei, pictorul preferă să nege nerealizarea
acestui vis îndrăzneţ al Omului vizavi de Divinitate, și-n loc să
fie o consrtucţie nefinalizată, fără partea de sus, Turnul se ter-
mină cu o cupolă, poate de Templu, poate în amintirea, cumva,
a celui distrus de Nabucodonosor, pribegindu-i pe evrei, și de-
terminându-l pe Vredi să-i redea într-un plâns profund, dar
demn: „Acordaţi a profeţilor harpă,/ Care-ascunsă în sălcii stă
mută/ Amintind strălucirea trecută,/ Unei vremi ce demult ne
zâmbea./ Cântă harpă a noastră durere,/ Plângi în strune a ro-
bilor soartă/ Sau revarsă în inimi putere/ Suferinţa s-o știm a-
ndura,/ Noi să știm a-ndura”... 

Dar ce este măreţ în pașii babilonienilor care suntem, cu sau
fără voia noastră, este că nu noi suntem cei duși de alte forţe,
ci noi ducem turnul care are ca-ncoronare ( parcă este și o co-
roană, acolo, sus! ) cupola aurită. Dar, privind atent, înţelegem
că această cupolă are forma a însuși globului pământesc. Des-
tinul lumii, deci, e dus de noi, atât că nu știm unde! Iar Turnul
Babel al lui Elron, este frumos, simbolistic și suprarealist, însă de

un zguduitor realism oniric și filozofic. 

Cât despre expoziţia care a adăpostit pe malul Mediteranei
israeliene, cu destule minunate comori, este și ea, desigur, un
fantastic Turn Babel al cutezanţei atiștilor. Au încântat aerul lu-
minat al expoziţiei și al multora dintre cei ce-am fost acolo, crea-
ţiile Danielei Ament, Jacques Vainuska, Nir Ytzhak, Malka
Tsensiper, M. Muky, Dina Babai, Ada Bahat, pe lângă atâţia alţi
artiști din lume. Fiecare pe limba lui, fiecare cu farmecul lui,
unul mai așa, altul mai altfel, celălalt diferit de toţi și toţi îm-
preună. Salonul  Internaţional de Toamnă, culisat de la Paris la
Tel Aviv și împlementat cu valori de oriunde, și de ori ce obâ-
rșie, s-a constituit și la Tel Aviv, ca o minunată fereastră a cute-
zanţei și frumuseţii Omului! Nu întâmplător, pe primele simeze
se află expuse „Turnul Babel”, alături de originalele și exceletele
„Ferestre” ale acestui mare Baruh Elron. In ochii mei, el poate fi
considerat tutorele acestui excelent act de cultură!

...Am plecat pe-o ploaie torenţială, marea se zbuciuma gran-
dios și destul de ameninţător, sugerându-mi cam cum ar fi
putut să fie un potop; dar Turnul Babel triumfa, purtat de oa-
meni spre niciunde...

—————————————

(Din volumul „„HHOOIINNAARR  DDEE  SSUUFFLLEETT  HHAALLAANNDDAALLAA””,,

recent apărut la Editura „Saga”).
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Nu, nu este vorba  despre celebrul roman semnat de H.
Sienkiewicz, ne referim la o întrebare – se pare retorică, îînnccoottrroo
ttee  îînnddrreeppţţii  ttuu MMUUZZIICCĂĂ ? Este o întrebare incitantă, azi când după
părerea unor specialiști, tot ce sună este muzică; cu alte cuvinte,
tot ce auzim în jurul nostru poate fi considerat ca fiind parte din
ceea ce se numește muzică ? Adevărul este că în primul rând ar
trebui să se ajungă la consens în ceea ce privește definiţia
muzicii. Este ea arta hedonistică, plăcerea estetică  a sufletului
? Dacă răspunsul este afirmativ, zgomotul nu poate face parte
din paginile ei. Dacă însă muzica tinde să devină o artă care re-
flectă într-o anume măsură realitatea, tot ce sună poate intra în
repertoriul ei.   Este oare valabilă teoria lui Pitagora (secolul V
înaintea erei noastre) și preluată de Platon potrivit căreia sun-
tem înconjuraţi de „muzica sferelor” pe care însă nu o percepem
fiindcă ne-am născut auzind-o și am realiza că ea există numai
în momentul în care ar înceta să mai sune ? Ar fi ea plăcută  de
ascultat ?  

Dacă scrutăm perioada în care configuraţia sonoră prezintă o
cronologie a stilurilor, de la sincretismul primitiv până la muz-
ica contemporană, vom observa o caracteristică unificatoare a
tuturor perioadelor de timp, aceea de a căuta mereu forme noi
de exprimare artistică ! După o analiză chiar și superficială, se
poate constata, că aceste forme noi se bazează, fără excepţie
pe continuarea unor aspecte existente alături de înnoirea al-
tora. Interesant este de menţionat de asemenea, că, spre de-
osebire de paleta culorilor care stă la dispoziţia pictorului,
paletă care practic este ilimitată în posibilităţi,  muzica dispune
de doar 12 (sic!) sunete diferite ca înălţime, nu mai mult. Ade-
vărat, în afara combinaţiei sonore bazată pe diferenţa de
înălţime intervin și proprietăţile care vizează intensitatea, tim-
brul sau durata, dar, „materia  primă” care stă la dispoziţia com-
pozitorului, este de numai 12 sunete ! Este vorba despre o
magică manifestare a unei arte care – spre a-l cita din nou pe
Platon – se clădește din „materialul cel mai imaterial” !

În muzica modernă caracterizată prin goana după expresii noi
care să nu repete nimic din ceea ce s-a auzit până atunci, își fac
apariţia tendinţe duse la exagerări extreme, de pildă   „au-
dierea” zgomotului străzii sub pretextul unui „concert” sub de-
numirea de „muzică concretă”; sau: tineri compozitori creează
sub imperiul noului absolut o „lucrare” care constă în introduc-
erea unui ziar de mari dimensiuni în interiorul pianului – mai
precis printre corzile sale, cât mai zgomotos posibil. Este vorba
despre muzică ? După opinia noastră răspunsul este NU !

Muzica  prezintă o dihotomie care  include pe de o parte prin-
cipiul reflectării realităţii iar pe de alta caracteristica hedonis-
tică a ei, caracteristică dominantă, prezentă în multe etape din
istoria stilurilor. Cele două aspecte au convieţuit secole în șir
când, de pildă, în Renaștere  - perioada de aur a polifoniei vocale
à cappella – sonoritatea,  fie ea și disonantă, precum în lucrările
lui Gesualdo da Venosa,  se va încadra în trăirea hedonistică dar
va fi și reflectarea acelor timpuri prin textele care stau la baza
înveșmântării sonore. O observaţie interesantă se impune
referitor la   perioada vieţii lui Giovanni Pierluigi da Palestrina
(1525 – 1594) : prezenţa barbară a  Inchiziţiei  este un fapt cunos-
cut, totuși, ilustrarea actelor brutale ale ei nu își găsesc locul în
muzica sa. Este Palestrina un ignorant ? Poate oportunist ?
Reprezentantul fără echivoc al Renașterii – pildă pentru toate
stilurile ce vin – scria mise și madrigale; acestea din urmă numai
sub pseudonim, muzica seculară nu era prea tolerată în acele
timpuri… Missa Papae Marcelli, cea mai cunoscută pe care a
semnat-o, o dedică      pentru Papa Marcellus cel care a fost în
funcţie doar 21 de zile;  în timpul vieţii compozitorului  se schim-
bau capii bisericii catolice foarte des și rezistau abia câţiva ani
dar reprezentau aceleași idei. Dacă muzica laică fusese consid-
erată  nelalocul ei se putea vorbi de sunete ale răzvrătirii ? În
perioada Barocului, principala caracteristică a muzicii rămâne
cea a aspectului hedonistic. Chiar și tristă – vezi Misa în si minor
sau Patimile după Matei de Johann Sebastian Bach – ea rămâne,
totuși, descriptivă frumoasă, plăcută de ascultat, dar nu oglinda
realităţii contemporane compozitorului. Semne ale zugrăvirii
unor aspecte din viaţa cotidiană apar mult mai târziu, în operele
lui Mozart, de pildă în Nunta lui Figaro, unde, pe scenă apar nu
numai conţi și contese, dar și slugile lor. Beethoven, adept al lib-
ertăţii, face apel la versurile lui Schiller – Oda Bucuriei – în Sim-
fonia a IX-a, și în opera Fidelio încriminează teroarea dictatorială;
este cunoscută poziţia sa faţă de Napoleon pe care îl admira
atâta timp cât credea că este solul libertăţii, în acel răstimp îi
dedică Simfonia  a III-a, dar, când subiectul admiraţiei sale se au-
toproclamă împărat, titlul lucrării devine EROICA. Aceste exem-
ple luate din literatura muzicală a perioadei clasice, prezintă
unele aspecte care ar putea fi interpretate ca fiind oglindirea
vieţii, dar, în același timp ele pot fi încadrate și în aspectul
plăcerii estetice pe care o transmite muzica. Lucrările perioadei
romantice, ale impresionismului, vor fi tratabile și ele ca fiind
parte din convicţiunea „artă pentru artă” privite prin prisma fru-
museţii pure. Abia secolul XX va prezenta semne distincte ale
dihotomiei: deși era prezentă tot timpul, disonanţa ca mijloc de

SSoofifiaa  GGeellmmaann  --  KKiissss
QUO VADIS ?

Eseu
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expresie  avea rolul, de-a lungul perioadelor stilistice, să aducă momentul de contrast spre a sublinia frumuseţea consonanţei
care o împrejmuia;   disonanţa, are să devină din ce în ce mai frecventă în paginile lucrărilor aparţinătoare secolului XX spre a
reflecta parte din realitatea înconjurătoare. Este vorba de „procesul emancipării disonanţei” cum a denumit Schönberg
fenomenul care conduce către semnul de egalitate între cele două laturi (de fapt) opuse ale mijloacelor de expresie în contextul
configuraţiei sonore. Obliterarea diferenţierii – în mod voit – între consonanţă și disonanţă va conduce către zămislirea
opusurilor ale căror sonoritate oglindesc evenimente dramatice. Ele nu mai pot fi încadrate în aspectul hedonistic al muzicii.

„După Auschwitz nu se mai poate
scrie muzică” – afirma muzicologul,
filozoful, teoreticianul Th. W.
Adorno. Se poate, veni replica din
partea lui Schönberg când a compus
„Supravieţuitorul din Varșovia” în
memoria victimelor Holocaustului…
Conturarea limbajului dramatic prin
folosirea intensă a disonanţelor a
condus către căutarea mijloacelor
noi – uneori chiar extra-muzicale –
spre a asigura noutatea expresiei
înainte de toate. Alături de căutarea
noului necondiţionat, apare în muz-
ica contemporană și o tendinţă care,
se apleacă asupra sonorităţilor plă-

cute pentru melomani. „Eu scriu muzică neo-normală ”
susţine compozitorul Georg Orban iar drumul indicat de el
se răspândește cu repeziciune în cercul creatorilor. Să
revenim la întrebarea iniţială : qquuoo  vvaaddiiss ? Viitorul este in-
cert; de obicei timpul este acela care decide ce lucrări vor
intra (sau nu) în patrimoniul universal, dar, timp înseamnă
mai mulţi ani decât o generaţie… astfel, rezultatele se vor
cunoaște abia pe la mijlocul secolului !



38 2/ 2018

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

Ne despart numai câteva zile de o călătorie în România
și planificasem să ne întâlnim la începutul lunii august cu scrii-
torul Augustin Buzura, la fel ca anul trecut, la restaurantul
„Zexe” de pe strada Icoanei. Așteptam cu nerăbdare să ne re-
vedem, când primesc un telefon din București „Ai aflat că Au-
gustin Buzura a murit?” Avea 78 de ani. A venit ca o furtună
într-o zi senină!

În mintea mea a început să se deruleze ca un film, unde l-am în-
tâlnit pe Gusti pentru prima oară și cum s-a legat prietenia din-
tre noi.

În august 2004 postul de televiziune TVR-internaţional a orga-
nizat la Mangalia un Simpozion cu Românii de Pretutindeni. Am
făcut parte din delegaţia venită din Israel. Au fost zile neaștep-
tat de interesante, întâlniri în care întrebările și răspunsurile se
succedau într-un ritm vioi și la masa prezidiului s-au perindat
personalităţi de seamă din cultura și politica României. Printre
cei pe care i-am cunoscut cu acest prilej a fost și cunoscutul ro-
mancier Augustin Buzura, care era atunci președintele Institu-
tului Cultural Român, noul nume pe care-l căpătase Fundaţia
Culturală Română înfinţată de el imediat după revoluţie. Eu
fiind preocupată atunci să editez în România Memoriile tatălui
meu, avocatul Valentin Saxone, judecat și condamnat de Tribu-
nalul Militar la 16 ani muncă silnică și confiscarea averii pentru
activitate anti-comunistă, l-am întrebat cum se pot remedia
greutăţile de trimitere prin poștă a cărţilor pe care le edităm în
România. A fost o întrebare care a rămas fără răspuns până în
zilele noastre.

După patru ani de la această întâlnire, în 2008, l-am serbat pe
Augustin Buzura care împlinea frumoasa vârstă de 70 de ani.
Din păcate, la începutul anului 2005, regimul Băsescu l-a înlă-
turat pe Buzura în mod brutal și fără nici o justificare de la con-
ducerea Institutului, dar Gusti nu s-a lăsat și a înfiinţat revista
„Cultura”. În editorialul pe care l-a publicat cu ocazia împlinirii
vârstei de 70 de ani, intitulat „A trăi, a scrie”, de fapt un dialog
cu el însuși și cu cititorii, el scria: „Am trăit și am scris, asta-i tot.
Într-adevăr, viaţa unui scriitor sunt cărţile sale, iar acestea se
află la îndemâna oricui, în librării sau în rafturile bibliotecilor.
Restul e muncă până la epuizare și tot atâta nemulţumire, căci
rareori cuvintele se lasă supuse și obligate să redea întocmai
ceea ce simţi”.

LLiiaannaa  SSAAXXOONNEE--HHOORROODDII
Scriitorul Augustin Buzura ne-a părăsit

Și tot atunci, într-un amplu interviu realizat de prietena și cola-
boratoarea lui, Angela Martin, Buzura spunea: „Mai mult decât
propria-mi suferinţă mă doare suferinţa altora”. El mărturise-
ște: „Cunoșteam destul de bine lumea în care mă aflam. Trăi-
sem războiul, văzusem cu ochii mei căruţele de evrei cu steaua
galbenă în piept mergând spre moarte, auzeam noapte de
noapte mașinile Securităţii ridicând ţărani, la noi în podul casei
dormeau mai mulţi, inclusiv preotul satului.”

Cunoșteam multe despre viaţa scriitorului Augustin Buzura și
totuși aveam senzaţia că era prea puţin. De două ori mi-am pus
să vizionez din nou emisiunea ”Profesioniștii” - Eugenia Vodă în
dialog cu Augustin Buzura. 

Fiul unui muncitor și a unei ţărănci din comuna Berinţa, judeţul
Maramureș, a fost încurajat de mama sa, să iasă din sat și să în-
veţe. „Mama a fost o forţă a naturii”,  spunea Buzura. O mână a
destinului i-a schimbat mereu direcţia vieţii. A vrut să studieze
pictura și sculptura dar ... s-a desfiinţat școala. A absolvit în 1964
Facultatea de Medicină din Cluj și a făcut o pasiune deosebită
pentru psihiatrie. Și-ar fi dorit să intre în domeniul cercetărilor
dar situaţia i-a fost potrivnică. A abandonat psihiatria pentru li-
teratură. Romanele care i-au adus faima: „Absenţii” (1970),
„Feţele tăcerii” (1974), „Orgolii” (1977), „Vocile nopţii” (1980),
„Refugii” (1984), „Drumul cenușii” (1988), „Recviem pentru ne-
buni și bestii (1999). Literatura lui nu este una psihologică, ci
mai de grabă o literatură socială.

Buzura era un muncitor. El se documenta pentru ceea ce scria
și șlefuia fiecare frază. După ce scria ultima pagină avea senti-
mentul că se afla într-o gară pustie și era dezorientat în ce di-
recţie va continua. El scria ca să simtă că există, de dragul
performanţei, dar în același timp să fie util, să strige ceea ce alţii
nu aveau curajul. A fost un maestru în a publica ceea ce voia să
spună, în pofida cenzurii.

Tatăl meu repeta de nenumărate ori: „Cine vrea să înveţe, în-
vaţă și la lumina opaiţului!”. Nu-l luam în serios, dar Buzura este
un exemplu: a scris la lumina lumânărilor, a lampei cu petrol, a
bateriilor. În general scria noaptea și dormea târziu a doua zi.
Era un obicei pe care-l cunoșteam și ne adaptam când îi putem
telefona. 
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Fundaţia Culturală Română a înfiinţat-o, având un scop clar: difuzarea culturii românești în lume; răspândirea altor culturi în
România și păstrarea legăturilor culturale cu românii din afară. Dezamăgit, dar neînvins el spunea: „A construi a atras ură și
umilinţă. M-au urât până și cei pe care i-am ajutat”.

Despre durere spunea că a simţit-o când era în pragul morţii. „Durerea trebuie asimilată și înţeleasă, câștigi sau mori. Faci un
program de viaţă și încerci tot ce se poate pentru a te salva. Trebuie să ţii foarte mult la viaţă, numai lucid te poţi lupta”.

UP and DOWN! Așa cum se întâmplă în viaţa multor creatori și artiști. Au existat momente în viaţă când nu era capabil să scrie
un rând și atunci asculta muzică de  Bach. Când se simţea uscat și pustiu auzea compozitori ruși.

O cădere puternică a avut la 43 de ani când a simţit o disperare fără să-i înţeleagă cauza. Simţea un gol în cap, în suflet, ratare,
neputinţă. Pleca cu trenul la întâmplare și după nenumărate raiduri și-a revenit. Pe figura lui nu distingeai disperarea, avea
„masca fericirii”. În cele din urmă „pacientul s-a stabilizat” conchidea el și și-a mai acordat o șansă. Pentru durere și mizerie a
găsit toate cuvintele din lume, pentru fericire nu. A fost credincios fără a fi bigot și a rezumat esenţa vieţii prin MUNCĂ, CU-
NOAȘTERE, IUBIRE, PRIETENIE, SPERANŢĂ.

Noi ne-am considerat mândri și fericiţi că am avut privilegiul să-l cunoaștem și să fim consideraţi printre prietenii lui de suflet.
O tristeţe enormă ne va cuprine fiind anul acesta din nou la București și nu vom fi din nou împreună. Este de neconceput.
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O biată și o amărîtă a fost și Ecaterina Săndulescu,
măcar că, altminteri, vrînceoaie dîrză - și îndîrjită și mai și de
viaţă (n. 1904, la Moviliţa din Vrancea, m. în 1988, la București).
Vine dintr-o familie lovită crunt de moarte: îi mor nouă fraţi, de
mici, iar al zecelea – avocatul Spiridon Săndulescu – moare și el
la abia 36 de ani. Mai avea și un tată destul de nesuferit, corci-
tură de ţăran și orășean, pe care nu l-a văzut făcînd niciodată
vreun gest de tandreţe ”faţă de nimeni și de nimic” și din pric-
ina căruia maică-sa ”se mai refugia pe la neamuri”, cu cîrdul de
copii ţinîndu-i-se de poale. Ce-i drept, era om petrecăreţ și
aducea acasă toate bunătăţile. Din nefericire, moare în primul
război, așa că Ecaterina va aprofunda tot mai mult ”gustul amar
al singurătăţii” pe care l-a simţit la internatul pensionului de
fete ”Mihăileanu-Ţuchel” din Focșani. Cu tatăl mobilizat, în-
ceputul războiului îi prinde cum e mai rău: ”5 copii mărunţi, toţi
sub 10 ani, fără nici un ajutor de nicăieri.” Sub ocupaţie ger-
mană, la o școală particulară înfiinţată de cîţiva profesori
”nemobilizabili”, își continuă studiile (clasa a II-a, colegă cu Mi-
hail Steriade) ”fără un ghiozdan, fără cărţi, fără caiete, fără
rechizite școlare, fără o peniţă măcar”. A dus-o greu, de fapt, tot
timpul cît a fost la școli: ”în viaţa mea de școlar, în liceu și la uni-
versitate, n-am avut norocul niciodată să mîngîi o carte sau un
curs nou”; nici copilăria nu i-a fost mai norocoasă: ”n-am ţinut
niciodată o păpușă în braţe, nici eu, nici surorile mele.” La așa
condiţii, nu-i de mirare că s-a cam acrit și că-n amintirile ei face
maliţiozităţi despre mai toate scriitoarele care-i ies în calea
memoriei. Muncește, dă meditaţii, trage tare și face cîte două
clase într-un an. Iese bine, în general, la examene. După război,
în 1919, se redeschide la Focșani Liceul ”Unirea” și aici are noroc
de doi profesori poeţi: I.M. Rașcu și Mihai Bantaș (le poartă bună
amintire). La 16 ani e deja studentă la litere și filozofie, în Bu-
curești (colegă cu Streinu, Pompiliu, Cioculescu, Călinescu). Așa
se face că e printre nuntașii lui Cioculescu și-n chiar toiul nunţii
Vianu o sfătuiește - la cerere, însă - să meargă profesoară în
provincie. Se și duce imediat după absolvire (1925) la Râmnicu
Sărat. Ca studentă va fi fost simpatică și deschisă, de vreme ce
cochetează (pînă și la seminariile lui Mihail Dragomirescu, pe
care-l consideră mentor și protector) cu, bunăoară, D. Ciurezu
(care o complimentează cuvenit, considerînd-o ”vioaie și vi-
brantă ca un șnur pe care-l deșiri”). La Râmnic își ia inima-n dinţi
și-i trimite lui Dragomirescu, pentru Falanga, ”cele dintîi note,
recenzii, mici poezii.” Începutul a fost mai greu, pentru că apoi

va scrie pe la o groază de gazete culturale (o listă impresionantă
dă Dumitru Micu). La Râmnic nu e rău (ba e chiar binișor de
vreme ce Ecaterina se laudă că ajunsese ”mica vedetă a orașu-
lui”), dar nu stă decît un an, căci în următorul e trimisă la
Craiova (la ”Regina Elisabeta”).

Aici e și mai bine decît la Râmnic: ”Băieţii, toţi în jurul
meu, au dansat cu mine, spre necazul fetelor bogate ce se agi-
tau pe scaunele lor”. Ecaterinei îi place să le facă în necaz
”fetelor bogate” (și-n comparaţie cu ea, mai toate erau bogate).
Dar ghinioanele și necazurile se ţin scai de Cati: se îmbolnăvește
de tuberculoză și trebuie să se interneze în sanatorii (Brașov,
Geoagiu – aici e martora ”lansării” Domniţei Gherghinescu-
Vania). Și ea are, tot la Geoagiu, o idilă fulgurantă (dar sfîrșită și
asta rău de tot, după una, tot fulgurantă, dar trădată cam
mișelește, la Craiova): îl cunoaște pe ”singurul om pe lume care
mi-a dat și sentimentul demnităţii dragostei” – T. G. (despre ei
doi scrie în romanul Vina, roman care ”din 1929, zace în cop-
ertele manuscriselor mele”). Numai că viaţa o persecută
metodic și nemilos pe Ecaterina: T.G. se duce acasă, la Brăila, să
facă rost de bani pentru a pleca în lume cu Ecaterina și cum nu
izbutește, se întoarce la Geoagiu și se împușcă. Ecaterinei îi
rămîne doar un teanc de scrisori, ”cele mai frumoase ce am
primit vreodată”, dar pe care i le fură I. G., care ”brava astfel un
rival mort”. După ce se pune pe picioare (și-și mai revine din
”doliul cosmic” scriind, la Văratec, poeziile din Spleen, dedicat
Mamei, căreia îi închină ”aceste gînduri ale singurătăţii mele”),
la 21 de ani intră încrezătoare în Sibiu, titulară la ”Domniţa
Ileana”. Sibiul îi e însă ostil (colegele de cancelarie, de!) și se de-
primă. Norocul ei (dacă se poate zice de ceva ce Ecaterina va re-
greta imediat) însă că o doamnă din Râmnic o recunoaște
(avantajul de a fi fost vedeta orașului!) pe cînd se plimba,
amărîtă, prin Parcul Arini și-i propune pe loc s-o mărite ”cu un
băiat excepţional”. Ecaterina primește fără ezitări și-n zece zile
e deja măritată cu locotenentul Celestin Catrinaru, dar îi pare
rău de pasul făcut încă de la nuntă (la care bun i se pare doar
vinul) (a și semnat, zice Liliana Corobca, cu numele Ecaterina
Catrinaru). Firește, tot o dramă urmează, pînă la urmă: Celestin
moare pe front, în 1942. Cum Celestin e mutat la Bacău, Ecate-
rina e detașată și ea acolo, la Școala normală de fete. E colegă
de cancelarie cu Agatha și-l cunoaște (să zicem) ”într-un amurg
plumburiu” (obligatoriu, în Bacău buletinele meteo se dau strict
din Bacovia) pe poetul care umbla agăţat de toarta Agathei, însă

Al. Cistelecan

Despre

O sibiancă din preajma Cercului (Ecaterina Săndulescu)
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acesta, absent total, nici n-o bagă în seamă, deși, recunoaște
Ecaterina, ”atmosfera poeziei lui se insinuase discret în primul
meu volum de versuri.” (Nu chiar ”discret”, de fapt, ci destul de
vizibil). Se-ntoarce-n ‘31 la Sibiu, cu gînd să stea ”departe de zgo-
motul oricărei mondenităţi”, dar e ”dibuită” de ”un grup de int-
electuali cu aspiraţii literare” și pun împreună la cale gruparea
Thesis, care voia ”localism creator.” Trăiește doi ani în euforie
culturală, scrie, publică, pregătește o antologie de literatură
feminină – cu care va intra în tandemul care a realizat Evoluţia
scrisului feminin în România. Firește că Margareta Miller-Verghy
o trage pe sfoară (Ecaterina are complexul persecutatei, toţi o
fură și-o înșeală) și-și reţine ”în arhiva personală întreg materi-
alul antologiei, adus, în majoritate, de mine”, după ce, din tira-
jul de 1000, îi dăduse Ecaterinei doar 100 de exemplare drepturi
(pe motiv că Ecaterina avea salariu iar Mărgărita doar pensie).
Pe bun drept (de-o fi cum zice), Ecaterina are năduf și constată
că ”în materie de creaţie spirituală” ”colaborarea nu e bună”.
Dar treaba era făcută. În ‘34, tot după Celestin, ajunge-n Bu-
curești, dar obţine catedră doar la Ploiești (face naveta);
nimerește iar într-o ”cancelarie clasică de viespi” (la ”Despina
Doamna”) și, oricum, Ploieștiul nu-i place: din tot orașul numai
I. A. Basarabescu știa că e scriitoare. Își ia oarecum o revanșă
de orgoliu (de care e mîndră foarte), căci se impune în comisiile
de bacalaureat. Într-una din aceste comisii, la Buzău, citindu-i
poezia Civilizaţie, Miron Nicolescu, prezidentul comisiei, îi zice
că dacă mai are zece poezii ”de factura aceasta” e ”un poet
mare”. Am impresia că Ecaterina era convinsă că are. Anii ‘30
sunt cu succese literare, dar, ”sub raportul vieţii personale” ”au
fost dintre cei mai chinuiţi”. Poate și din cauze casnice (Cati e
discretă și rece în aceste probleme), dar și din pricini mai liter-
are (succesele nu erau chiar așa mari); în plus, nimeni n-o plătea
pentru ce scria, căci, fiind ea ”prea rezervată prin redacţii, lipsită
și de spirit practic, de flerul arivismului sau de aventură”, se
simţea ”onorată” de toate cererile venite de la gazete, fără să
mai pretindă. ”A fost – zice ea făcînd bilanţul colaborărilor gra-
tuite – și aceasta o cruntă formă de exploatare a muncii noas-
tre” (după război, cam vorbește în lozinci anticapitaliste). De
harnică e, însă, harnică și face manuale pentru cursul secundar.
După ce mai face și un an de navetă la Buzău (1936-1937),
sculîndu-se ”la ora patru,” se întoarce la Sibiu, unde ”o voce in-
terioară” o somează să ridice ”statuia de bronz a lui M. Emi-
nescu.” Se pune imediat pe strîns fonduri (”cu strachina în mînă”
ar fi zis Crevedia) și-l abordează pe Oscar Han, numai că acesta
vrea 300 000 de lei (n-avea atîţia) și, peste toate, mai voia să-i
facă și o simplă reproducere, căci o întreabă ”pe care să vi-l fac,
pe cel de la Galaţi sau pe cel de la…”. Așa că-l alege pe Radu
Moga și bustul se dezvelește în Parcul Arinilor în toamna lui ‘38
(e momentul ei de glorie: vin oficialităţi, scriitori, lume). În vara
aceluiași an își vede împlinit un alt proiect ambiţios, pentru care
s-a bătut din ‘35: un congres al profesorilor de română (desigur
că nu l-a făcut singură, dar, după cum le istorisește, pare că fără
ea nu s-ar fi făcut). E anul ei de vîrf: face și o excursie extaziantă
în Italia. După refugiul Universităţii clujene la Sibiu, se apropie
de mediul universitarilor veniţi, frecventînd, zice ea, ”cu regu-
laritate cursurile Universităţii, îndeosebi prelegerile profesoru-

lui D.D. Roșca”. Cel mai mult se apropie însă de Blaga (”frecven-
tam aproape zilnic casa Blaga”, sub pretextul meditaţiilor acor-
date lui Dorly), care-i și propune să-și schimbe subiectul
doctoratului angajat la Liviu Rusu (despre estetica urîtului ar fi
fost) pe ”Ideile cosmogonice ale poporului român, așa cum se
oglindesc în folclorul nostru.” Blaga e imperativ-șăgalnic (”Fă-o!
Altfel o lucrez eu!”) iar Ecaterina primește cu ”entuziasm eu-
foric” și se înhamă total. Se înscrie și infirmieră la Crucea Roșie,
dar după trei luni cade ”extenuată”. Altfel, e prezentă în viaţa
culturală a orașului iar în 1945, ”sub egida Frontului Democraţiei
Populare”, ajunge directoarea Liceului de fete. Pe lîngă săp-
tămînalul Curierul, editat de căpitanul Anton, înfiinţează un ce-
naclu (cu Radu Stanca, Doinaș, Larian-Postolache, I.
Ionescu-Silvan) – cărîndu-l și pe Blaga la o ședinţă. Se strică – in-
evitabil – și relaţiile cu Blaga, de care, zice ea, s-a lăsat atrasă
datorită ”farmecului personal”, dar de care se depărtează din
cauza ”neconcordanţei gîndirii sale majore cu spiritul istoric al
culturii românești.” (Cati-Cati!!!) E mai sigur că începuse să-l
agaseze (peste toate, în viaţa de Don Juan a lui Blaga atunci era
”momentul Domniţa”) că altfel nu văd de unde o asemenea
izbucnire de aprigă gelozie conceptuală (ca să zic așa) cum e cea
relatată de Ecaterina (ar fi folosit într-o zi cuvîntul ”stihial” iar
Blaga ar fi sărit ars, zbierînd: ”Îţi interzic să folosești un aseme-
nea termen. El aparţine unei anumite filosofii /…/ și nu dau voie
nimănui să uzeze de el”). Zică cine ce-o zice, dar eu n-o cred pe
Kate (își controlează greu răutăţile și se vede că are prea multă
fiere). Mai stă în Sibiu pînă-n 1969, cînd se mută definitiv în Bu-
curești, dar nu pare să mai fi scris versuri. 

Așa cel puţin s-ar putea deduce din antologia Cîntecul
spiralelor, unde ultima poezie e din 1961 și omagiază plimbarea
lui Gagarin printre stele. Firește, titlul antologiei se potrivește
ca nuca-n perete cu spiritul strivit de suferinţă din poezia Eca-
terinei, una în care, cum zice Liliana, ”tristeţea, dezolarea, sin-
gurătatea, inutilitatea, nevroza constituie note definitorii.” Uite
însă că pe Dumitru Micu l-a ”reţinut imediat” cu totul altceva, și
anume ”plăcerea de a nota graţios priveliști care încîntă” și-n
care ”imaginile sunt vaporoase și punctate de stări sufletești
vag precizate”. Asta n-ar fi de mirare, de vreme ce ”simboliștii
sunt modelele indiscutabile” ale Ecaterinei și însuși Dumitru
Micu observă îndată că, pe fond, e vorba de ”o irezistibilă
atracţie spre melancolie, spre o interiorizare generatoare de in-
satisfacţii, îndoieli și anxietăţi.” Are, firește, și Ecaterina melan-
colii, dar de drept ea se revendică dintre damnaţii iremediabil,
dintre cei a căror viaţă e pusă sub blestem (e cuvîntul-cheie al
primului volum) și sechestrată strict în suferinţă (pe care încli-
naţia spre emfaze și spre oarece retorism suferitor vrea s-o facă
acută absolut). Are pentru asta și destul argument biografic, așa
că nu va fi fost doar o preluare a modelului funebral bacovian
(deși acesta apasă greu). Dar și Ecaterina apasă cît poate pe re-
torica funestelor, pe dramatica de destin: ”Cad clipe de tăcere în
apa răzvrătirii mele…/ Mi-s aripile reci și-avîntul mort cu ele./
Pustiul nins din mine cu albe flori de vis/ Se zbate-n deznădejde
ca neguri în abis…// Mi-e frig și întuneric… În hohot sec de vînt/
Își geme lung povara truditul meu pămînt…/ Blestemul își înfige
adînc cuţit în mine,/ Îl simt cum se-nroșește cu stropii calzi din
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vine…” (Straniu). Damnaţia e tot mai rezolută și mai definitivă
iar Ecaterina o prezintă ca pe o sentinţă destinală: ”Ce voi mai
fi, în suflet cu pînze de blestem,/ Pe-o mare de-ntuneric, cu val-
uri care gem…” (Neliniști). Biata fată e prinsă ca o victimă eternă
în pura dialectică repetitivă a durerii și pustiirii interioare: ”Și
azi… și mîini… ca ieri…/ Cad gîndurile-mi grele pe lespezi de
dureri…/ Se sparg în suflet trist și mor într-un ungher,/ De doruri
risipite în umbră și mister…” etc. (Mărturisiri). La așa copleșeală
de suferinţă, devine de la sine că invocaţia morţii pare singura
soluţie: ”Cu gura rătăcită pe florile-ngheţate/ Îţi sorb cu sete-
adîncă tot duhul tău de moarte;/ Și cred că eu sunt moartă și tu
ești încă viu,/ Și-ţi cer, îl vreau, e-al meu tot locul din sicriu!” (Gîn-
duri). De n-ar fi atît de amarnic lovită, Ecaterina ar avea, într-
adevăr, peniţă de nostalgii simboliste murmurate pe arie de
tristeţuri: ”Prin luminișuri limpezi de zări în asfinţit,/ Coboară-n
suflet trist și visului robit/ Tăceri ce-nchid în ele magia unui
gînd,/ Cu farmec cald de basm, în freamăt lin și blînd” etc. (Înser-
are). Programată cum e pe suferinţă, face cu ea infuzii delicate,
administrînd-o și celor mai sărbătorești pasteluri: ”Se zvîrcolesc
în aer, puzderii, fulgii fini./ Și pomii grei de nea, îmbrobodiţi în
glugi,/ Prin crengi înveșmîntate în ţurţuri de lumini,/ Își aţipesc
durerea în freamăt blînd de rugi…” (Ninge). Altminteri ar avea
mari rezerve de elan, căci are un suflet dispus la extaze și
zboruri: ”Mi-e sufletul o stepă cu grele zări de infinit…/ Îl simt
cum se-avîntă în zboru-i rătăcit,/ Rupînd fîșii de nouri, de spaţii
și de astre,/ Prin vastele tăceri a lumilor albastre…” etc. (Spleen).
Numai că unde să zboare cînd e închis între pereţi fatali de
suferinţă?! Ar mai zburda și Ecaterina dacă n-ar fi legată defini-
tiv de ”stînca” durerii și dacă ar putea sparge cercul de fier al
blestemului și damnaţiei. Și ar fi avut cu ce, văzînd ce elanuri i
se strivesc. 

La asemenea agresivitate a soartei nu-i de mirare că al
doilea volum o invocă tocmai pe zeiţa însărcinată cu ţinerea
echilibrului între dureri și satisfacţii; cumva-cumva Ecaterina
trebuia să-și răzbune – ori măcar să-și sublimeze - excesul de in-
justiţie destinală. Dar cine se poate răzbuna pe propriu-i des-
tin? Dacă așa-i scris, așa rămîne. Așa și la Ecaterina: tot ”marșuri
funebre în mine cîntă” (Reminiscenţă). Și cum n-ar cînta cînd
lumea nu e decît epifanie de neant: ”Curgi, curgi,/ Sălbatec șuvoi
al vieţii,/ În hăuri te-arunci…// Mori,/ Moartea le-ajunge/ Din
noapte,/ În albele zori/ Pe toate, pe toate…// Nimic jos,/ În gînd
neîncăput,/ În searbăd tumult,// Nimic sus,/ În veacul răpus…/
Nici îndărăt, nici înainte,/ Viaţa – morminte…” (Stampă). Nici
măcar ceasul de taină nu e unul de miracole, ci tot unul de sufer-
inţă crudă: ”Cînd trupul e spin, visul e sînge,/ Dorinţa, jertfă în
zarea de vînt/ Și freamăt…” (Ceasul de taină…). (Freamăt există,
din loc în loc, la Ecaterina, dar n-are loc de suferinţă; mai zvîc-
nește în cîte-un vers dar e repede năpădit de apele negre ale
durerii). În orice caz se strînge atîta resentiment faţă cu așa
soartă încît Ecaterina ajunge la epigrame expresioniste ale ex-
asperării: ”S-ascunzi rîsul în caverne de plămîni,/ Scuipînd în al
credinţelor far;/ Să gemi cu nervii, arc peste lumi,/ Urlînd în
haos-ocean solitar…” etc. (Durere). Iar peisajul existenţial e tot
mai cumplit: ”Mă sfîșie tăceri de împietrite lumi…/ Răcoarea lor

mă soarbe din greu adînc de mine,/ Și-n prag uscat de vînturi, pe
margini de genuni,/ Mă năruie durerea în spaimele alpine…”
(Perspectivă). Normal că la așa cotă compactă de suferinţă și in-
justiţie destinală simbolul ”civilizaţiei” cinice absolut nu poate fi
decît abatorul: ”Abator, sanctuarul umanităţii carnivore…/
Regat al morţii cu stigmatul știinţei triumfal,/ Într-un oraș cu
vedete, lumini multicolore,/ Cu ploi rafinate, dintr-un cer de
opal” etc. (Civilizaţie). Și mai normal e ca Ecaterina să se învîrtă,
ca un satelit bacovian (parc-ar fi o a doua Agatha), pe aceeași
orbită de teme și atitudini.

Poemele strînse de prin reviste și sertare nu-s altfel
(nici chiar cele cu deviaţie blagiană), căci tot din pustiul interior
și din suferinţa – acum mai cu metafizică, luată, destul de cari-
catural, de la Blaga – pătrunsă în toate se adapă: ”Doamne, de
ce-s pline fîntînile toate cu-amar,/ Și-ogoarele vorbelor tale-s
fără de dar?...” (Obsesie). Cînd descîntă bacovian, cu atît mai
mult expoziţia de angoase e mai terifică: ”Frig de temniţă grea…
pîndă…/ Suflet, amară osîndă…/ Gînd în scorbură neagră de
zare,/ - Tîlhar la drumul mare…” etc. (Strigăt). Paradisurile-n de-
strămare ce iau tonul din Blaga se bacovianizează și ele (trecînd
peste barbarismele conceptuale injectate de Ecaterina): ”Cerul
apasă încă viu,/ Pe mine, pe tine, ca un sicriu…// Peste tot, pe
unde-mi port delirul,/ Eul meu reflectă iadul…// Valoarea, melo-
dia îndură exilul,/ Peste tot, pe unde timpul îţi poartă declinul…”
etc. (Poem). Cu ajutor blagian, sigur că Ecaterina ajunge acum
mai ușor la ceva expresionisme de decalc: ”Că bat strigoii în
toate nopţile în ușă;/ Somnul omului îi iad, pîinea cenușă…/ Nu
se mai aude zborul lăstunilor, vrăbiilor,/ Ceru-gurii-i ars de
spuza zodiilor…” etc. (Tată – e chiar dedicată lui Blaga). Se vede
însă și din aceste poeme de strînsură că Ecaterina ar fi avut și
abilitare în extaze, dacă soarta n-ar fi fost atît de consecvent ne-
dreaptă: ”Iubire, înalţă-mă în zări de slavă/ Atît de sus, ca îngerii
să vadă/ Un suflet înflorind ca merii din livadă,/ Cînd dorul arde-
n sînge ca o lavă…” (Cîntec). Din păcate, toată lumea știe cum e
soarta: crudă. Iar a Ecaterinei cu deosebire. Altminteri, Ecate-
rina a făcut confesiune onestă, căci potrivit propriei convingeri
”nici o femeie nu scrie decît din nevoia de confesiune a dramei
interioare și aceasta pentru iluzia găsirii unui echilibru, în
economia vieţii personale.” Poate că terapia a funcţionat.

Mihai Zamfir n-o antologhează în Palatul lui fermecat
pe biata Cati; poate nici n-ar fi avut loc de vedetele prezente
acolo, dar îi face totuși nedreptate nici măcar pomenind-o, deși
Ecaterina a scris un lung poem în proză: Omul din vis, făcînd -
baremi în acest sens - performanţă. Ce-i drept, doar cam cu asta
rămîne, căci poemele (nu-i, firește, unul singur) se pierd în
”meditaţii” nesfîrșit de banale (”S-a spus întotdeauna, de unii
sau de alţii, că războiul este un rău necesar. /…/ Eroare, pro-
fundă eroare în veacul socialului” – Băutorii de sînge) sau în
însemnări grav-preţioase: ”Gîndul se scutură, își bate aripile, ca
un cocoș în revărsatul zorilor. Zori albe de liniști. Privilegiul unui
ceas de luciditate în acest feud al morţii” etc. (Înserare). Destul
de controlat în poemele propriu-zise, cepul preţiozităţilor ce lus-
truiesc banalităţile e acum larg deschis.
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Tatiana Niculescu continuă să surprindă cu fiecare titlu
nou apărut. De la spectaculosul Mistica rugăciunii și a revolveru-
lui: Viaţa lui Zelea Codreanu (bibliografie completată de atunci
cu un titlu de neratat, Corneliu Zelea Codreanu. Ascensiunea și
căderea „Căpitanului”, carte apărută la sfârșitul anului trecut,
tot la Humanitas, semnată de Oliver Jens Schmitt), la Mihai I, ul-
timul rege al românilor și Regina Maria: Ultima dorinţă, Tatiana
Niculescu pare să-și fi creat un plan de lucru riguros, în care
forează în mitologia naţională, recunoscută ca atare sau subia-
centă, și că vrea să extragă de acolo, după o atentă docu-
mentare și decantare a surselor, pepita fără cusur. Fiecare
dintre personalităţile pe care le-a radiografiat s-au ivit la capă-
tul expunerii umanizaţi chiar când sunt extraordinari, teribil de
fragili, de o moliciune adeseori incompatibilă cu statutul de
„persoană publică”, departe de „demnitatea” administrativă ori
ecumenică, cu o carismă mai degrabă construită de cei din jur
care, poate, își îngăduie, la rându-le, să se hrănească din aura
legendară. Una peste alta, toate aceste personalităţi au stârnit
și continuă să provoace îndelungi polemici și partizanate, așa
încât noi lucrări, chiar scrise dintr-o perspectivă cvasi-știinţifică,
romanţat și literaturizat, sunt absolut necesare. Este un exer-
ciţiu intelectual și afectiv extraordinar să parcurgi, de pildă, în
succesiune, ultimele două titluri ale bibliografiei Zelea Co-
dreanu, fascinantul, tranșantul și imparţialul „Căpitan” al lui
Schmitt și seducătoarea abordare din hate & love a Tatianei
Niculescu. 

În această odisee mitografică a interbelicului, un loc
esenţial îl capătă personalitatea cu totul carismatică a lui Arse-
nie Boca, biografia lui fiind așezată sub lupa documentelor în
recent apăruta „Ei mă consideră făcător de minuni”: viaţa lui Ar-
senie Boca (Humanitas, 2018), titlu care beneficiază de o dublă
infuzie binefăcătoare: absenţa discursului de devoţiune și doc-
umentare riguroasă (deși, uneori, de pildă în cazul portretului
episcopului Nicolae Bălan, asupra căruia voi reveni, selecţia este
ori demonstrativă, ori tendenţioasă, ori eliptică, ori mizează, ju-
rnalistic, pe elementul-șoc). 

Despre Arsenie Boca se știe deja că a devenit una din-
tre figurile-fanion ale ortodoxismului românesc. Aflat în curs de
(posibilă) canonizare, asemănat lui Serafim de Sarov, cu
„apariţii” și „minuni” care mai de care mai uimitoare și care
devin prilej de pelerinaje, lui Arsenie Boca i se adresează cei în
căutare de mijlocire la Domnul în cele mai negre primejdii. În
consecinţă, figura lui a căpătat tot mai multă lumină în ultimii

ani, iar privilegiaţii care l-au „prins” și cărora le-a vorbit înainte
de moartea din 1989 (și ea semantizată naţionalist și mitic) sunt
sursă de tot mai multă coloră. În acest val de simpatie populară,
reticenţa Bisericii Ortodoxe ar putea părea cel puţin bizară: de
ce să ţii departe de canon un preot-călugăr, un avva, un „făcă-
tor de minuni”, un „bici al lui Dumnezeu” care vedea până-n
adâncul sufletelor celor care-l căutau și pe care-i întorcea la
dreapta credinţă? 

Aici, unde Făgărașii sprijină văzduhul, amintirea lui Ar-
senie Boca, credinţa în călugărul de la Sâmbăta brâncovenească
sunt cu atât mai puternice. Moldova, chiar cea profund mistică
și religioasă, nu l-a acceptat în rândul sfinţilor „populari” decât
mai încoace. Nu pot însă uita dragostea cu care mi-a vorbit, prin
2003-2004, o universitară cucernică despre Arsenie Boca; expe-
rienţa ei fusese similară poate câtorva mii de tineri care, decon-
certaţi, demantelaţi de comunism, sfărâmaţi în idealurile
spirituale de materialismul dialectic îl caută pe călugăr să-i în-
vrednicească, poate, cu un sfat ori cu cearta. Firește, ochii al-
baștri hipnotici ai lui Boca și-au scris memoria și gura lui a rostit
adevărul, căci femeia spunea, cu mâna pe inimă, că tot ce i-a
vestit călugărul atunci, deși părea vorbărie de nebun, s-a înfăp-
tuit neabătut. L-am găsit apoi pe Arsenie Boca în ultimele rugă-
ciuni și pelerinaje ale tatălui meu, care, deși poate nu credincios
verde, spera, cu zbaterea disperării, în miracolul pe care Sfântul
Ardealului i l-ar fi putut mijloci. Lui, Arsenie Boca nu i-a îngăduit
salvarea, sau nu în termenii noștri umani. 

Am făcut acest excurs personal tocmai să dau o di-
mensiune concretă unei făpturi destul de imponderabile. Astăzi
îl găsim pe Arsenie Boca în taxi, la ghișeele poștale, în magazi-
nașele de cartier, în portofele, în documentare de televiziune, la
știri. Cert este că, fără patimă – fundamentalistă sau polemică
–, numele lui nu este rostit. Iar până acum, în lumea aceasta
senzaţionalistă, dornică de minuni și inventivă în recensămân-
tul punctelor fierbinţi de pe harta românească a îndumnezeirii,
cucernică și conspiraţionistă, cel mai adânc pătrunseseră, cu
justeţe și compas știinţifice, antropologul Mirel Bănică și a sa
Nevoie de miracol (Polirom, 2014). El vorbește acolo despre
mecanismele sociale care determină „fabricarea unui sfânt”:
„Sunt unii care trec sub tăcere aspectele delicate sau contro-
versate ale unor episoade din viaţa sa: dubla locaţie, levitaţia,
gradul înalt de liberă interpretare teologică a picturii sale bis-
ericești prin derive iconografice flagrante, «acatistele» care-i
sunt dedicate, ieșite complet de sub orice autoritate canonică.

RRiittaa  CChhiirriiaann

Critică literară

De la dr. König la Sfântul Ardealului
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Și nu este vorba doar de credincioșii simpli, ci de persoane care-
și folosesc abilităţile intelectuale, artistice, teologice pentru a
construi, pas cu pas, un Sfânt al timpurilor noastre.” Despre
acest proces de „producere” a unui Sfânt vorbește, reconsti-
tuindu-i biografia îndelung mistificată și confabulată, Tatiana
Niculescu. (Ca fapt divers, un studiu antropologic s-ar putea
face chiar din comentariile de pe Facebook de care a avut parte
Tatiana Niculescu în lunile premergătoare ale apariţiei cărţii.
Oamenii, chiar înainte să parcurgă cartea, o respingeau vehe-
ment – uneori, cu violenţă de limbaj cam nespecifică evlaviei
creștine –, ca blasfematorie. Oamenii, dacă mai e cazul s-o
spunem, au nevoie, în deriva zilei, de „miracol”. Chiar „fabricat”,
chiar „iluzionat”, chiar contrafăcut.) 

Tatiana Niculescu își asumă, așadar, misiunea grea a
deconstruirii mitului Arsenie Boca. Desigur, pentru adevăraţii
credincioși, cartea nu înseamnă vreun obstacol, căci credinţa
anevoie se edifică pe „cercetare”; ce trebuie însă reţinut la capă-
tul acestei biografii este faptul că Părintele a fost, cu adevărat,
un om extraordinar. Acesta este punctul de plecare în (eventu-
ala) hagiografie.

Zian Vălean se naște în 1910. Stă sub semnul cometei
Halley, cea vestitoare de adânci prefaceri, dacă nu chiar de
sfârșit al lumii. Tatăl pleacă să muncească, după obiceiul tim-
pului între românii transilvăneni, în America, se întoarce și-și
găsește nevasta cu doi copii, ceea ce conduce la divorţ, destul de
neobișnuit în vremurile acelea. Zian, timid și ascultător, crește
în familia maternă cât timp tatăl este plecat și, mai târziu, după
ce bărbatul începe să trimită bani acasă, este strămutat în fa-
milia tatălui. Este singuratic și studios, copil care crește de pri-
pas și de suflet, în asprimi și cu mari goluri de dragoste. Totuși,
își va păstra tatăl în amintire ca „un foarte bun pedagog”, iar
mama va fi mai degrabă o absenţă care va pregăti călugăria.
Citește filozofie, chiar peste puterile vârstei, și se interesează
de religie, dar mai degrabă dintr-un unghi metafizic decât dintr-
o pornire de smerenie. După examenul de bacalaureat, ar vrea
să urmeze școala civilă de pilotaj de la Cotroceni, dar cursurile
nu sunt pentru punga familiei. Salvator, mitropolitul Nicolae
Bălan oferă burse studenţilor nevoiași la Academia Teologică de
la Sibiu. În timpul anilor de studiu universitar, Zian Vălean lu-
crează cu propria-i slăbiciune, își educă voinţa, caută răspun-
suri, învaţă trucuri și iluzionism care-i aduc supranumele Dr.
König; se dedulcește la tehnici yoghine, citește, studiază, se con-
solidează intelectual, se îndrăgostește și este deziluzionat, ceea
ce-l vindecă de pasiuni omenești; se supune unei discipline dra-
conice și se simte în largul lui numai în „sectarismul” rigid al „os-
tașilor” Domnului; citește teosofie, ocultism, știinţa spiritului
și-l adoră pe Mircea Eliade. Este, totuși, protejat al mitropolitu-
lui care, deși cel puţin excentric (homosexual? zoofil?!), se îngri-
jește să-l trimită pe Zian la București ca să-și cultive abilităţile
artistice și să le poată așeza în slujba Bisericii. Atmosfera bu-
cureșteană este inflamată de încâlceli politice și ideologice (ne
aflăm în 1932-1935), iar Zian este prins între realităţile trupului
și ale materiei și cele suprafirești, „între morală și mistică, raţi-
une și credinţă, știinţă și religie”, soluţie pe care o va găsi în
episodul Maglavit și în emergenţa legionarismului (la care nu

aderă deschis și căruia îi condamnă actele sângeroase). Este
încântat însă de jurămintele de înaltă viaţă morală și de as-
primea purtărilor eremitice. Și el este un căutător pe calea
războiului împotriva trupului. Modelul duhovnicesc și-l va găsi
în Serafim de Sarov și se completează la Muntele Athos, unde
este trimis tot de Mitropolitul Bălan. Se supune la post aspru;
aici este „sărutat pe frunte de Maica Domnului”: „Zian Boca se
apropie de 30 de ani. Are mintea și sufletul impregnate de per-
sonalitatea eroică a sfântului rus și de convorbirile lui
duhovnicești cu Fecioara Maria, relatate în nenumărate ha-
giografii ale vremii și păstrate în memoria orală a călugărilor
schitului.”; se întărește în „lumea nevăzutelor”, iar mitropolitul îl
așază în planul lui de întărire a ortodoxiei din Ardeal împotriva
greco-catolicilor. După Paștele din 1939, Zian este tuns în mon-
ahism la Sâmbăta de Sus și primește numele nou: Arsenie, căci
„«Vorbirea mi-a fost urâtă de când mă știu», își va aminti. «Chiar
numele călugăresc l-am ales pentru că Avva Arsenie își alesese
nevoinţa tăcerii, prin care se desăvârșise interior».”

Aici, la Sâmbăta, începe mitizarea Părintelui. În ţinută
alb-scânteietoare, așa cum este imortalizat într-una dintre cele
mai cunoscute fotografii ale sale, cu ochi de un albastru ne-
firesc, este căutat de ţărani, de femei, de studenţi, iar vestea că
Părintele are har se răspândește cu repeziciune. Siguranţa în-
cepe să se intereseze de călugăr, mai ales fiindcă unii cred că
mișcarea legionară are un nou conducător din umbră. Încet,
devine „Sfântul”: „Predicile și conferinţele de la Sâmbăta îi atrag
pe tineri prin limbajul nou, direct, modern și folosirea frecventă
a analogiilor între descoperirile știinţifice și miezul adânc al
legilor lui Dumnezeu. Cearta dintre știinţă și religie e o falsă
problemă, deopotrivă pentru un credincios autentic și pentru
un adevărat spirit știinţific, le spune Arsenie Boca tinerilor, căci
«a nu ști și a recunoaște aceasta nu e totdeauna o vinovăţie –
uneori e chiar o virtute; însă a ști puţin și a face gâlceavă că știi
totul, asta e descalificare și rușine, și totdeauna o vinovăţie».”
Ca om al timpului, Arsenie Boca vorbește „despre hormoni, de-
spre sexualitate, despre cromozomi și descoperirile geneticii,
despre ereditatea sănătoasă și ereditatea tarată, despre acor-
dul dintre legile naturale descoperite de știinţă și legile revelate
de Dumnezeu omului în Biblie.”

Curând, în viaţa lui Arsenie apare Julieta Constanti-
nescu, „Jandarmul”. Tânără dezechilibrată, deziluzionată erotic,
labilă până în pragul suicidului amoros, dar inteligentă și citită,
îl urmează pe Părinte în lumea monahală. Bizar, până la capăt,
rolul Julietei, devenită maica Zamfira la Prislop, unde Arsenie
Boca ajunge, în urma decretului de la 1 decembrie 1948, prin
care este parafată desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice. Devine,
pentru a doua oară, agentul lui Nicolae Bălan de consolidare a
ortodoxismului ardelean: „Suntem tineri cu toţii – spune maica
Zamfira într-o scrisoare din 1951 adresată ierarhilor. Ne-am
adunat aici, în ctitoria Sfântului Nicodim, ca să reaprindem orto-
doxia. Eram trei teologi (Boca, Zamfira și ieromonahul Dometie,
n.a., T.N.) conștienţi de creștinismul și misiunea noastră. Pe
maicile și surorile mănăstirii le creșteam în același creștinism
luminat și izbutisem să facem să se simtă forţa Ortodoxiei între
uniţi. Voiam, încetul cu încetul, să închegăm un stil de viaţă
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călugărească.” Securitatea își începe persecuţia asupra mănăstirii, căci vâlva prea mare, duhovnicească, n-are ce să
caute în construcţia „omului nou”. Începuse deja amenajarea coloniilor de muncă din Dobrogea, iar părintele Arse-
nie ajunge la Canal, „tabără de cercetași”, cum pare să-i fie călugărului: „În martie 1951, când Zamfira primește
primele vești de șa Arsenie Boca, experienţa lui la Canal pare suportabilă. În orice caz, el se arată senin, deși e în-
chis în cel mai neîndurător loc din gulagul românesc.” Aici se va crea mitul bilocaţiei – deși este la Canal, Boca este
văzut la înmormântarea mamei, Creștina –, explicat însă și prin colaborarea, eficientă, cu Securitatea... La fel de in-
teresantă ca „bilocaţia” lui Arsenie Boca este și apropierea dintre Nicolae Bălan și Petru Groza...

Întors la Prislop, Părintele adună iarăși oameni, deși pelerinajele sunt interzise, așa că mănăstirea devine
o fortăreaţă al cărei cerber este maica Zamfira. Totuși, complicaţii legate de fostul iubit al Julietei Constantinescu,
Nicolae Bordașiu, conduc la arestarea lui Boca pentru „omisiunea de nedenunţ” (sic!). La scurt timp după eliberarea
părintelui Arsenie, sunt arestaţi și condamnaţi cei din Rugul Aprins. După câteva luni, urmează decretul 410 prin care
sunt trecuţi în viaţa civilă toţi călugării care nu au împlinit vârsta de 55 de ani și toate călugăriţele care nu au împlinit
50 de ani. Suntem în 1959: Boca are 48 de ani, iar Zamfira, 33. Par acum un cuplu veritabil. Julieta este dispusă, pen-
tru înlesniri diverse, să colaboreze – chiar fără a fi silită – cu Securitatea: „De-a lungul timpului vor mai apărea in-
dicii că Zamfira colaborează de bunăvoie cu Securitatea. O face din convingere și din dorinţa de a-l ocroti pe Arsenie
Boca. Stările ei depresive îl obligă pe duhovnic s-o păstreze alături de el. Știe că îi este credincioasă, iar dacă tot tre-
buie să fie supravegheat, e mai bine să fie ea cea care ţine legătura cu autorităţile decât un străin.” În rapoartele de
Securitate, Arsenie Boca este „un om cult care vorbește calculat”, nu respinge și nu atacă orânduirea, dar pare că
„obiectivul Bratu” și-ar păzi gura, ferindu-se. E, poate, nevoinţa tăcerii pe care și-o impusese încă de la călugărire... 

În răstimpul bucureștean, pictează, citește și este îngrijit cu devotament de Julieta și de mama ei. Își
criptează „devierile” în pictura – proces întins pe mai bine de 15 ani – bisericii din Drăgănescu (dar la Bogata Brașovu-
lui, fresca îi este dată jos, ca „neconformă”); este un bărbat elegant, sportiv, vag montagnard, căci își va fi păstrat
dragostea de munte de la Sâmbăta, artist și dandy. Poate fi auzit rostind cuvinte în favoarea regimului, căruia îi
iubește dezideratul egalitarist. La Drăgănescu, este încă vizitat de făgărășeni, care „vin ca holda bătută de vânt”, iar
Părintele înlesnește „mici minuni”: „Arsenie Boca speră să-i vindece de superstiţii, așa că preferă să binecuvânteze
apa din fântâna bisericii. Vestea se răspândește iute și lumea se înghesuie să scoată apă din fântână până când «au
scos cu găleata nu numai apa, ci și mâlul de pe fundul fântânii».”

În 1987, Boca este la Sinaia, în strada Privighetorilor, și lucrează „în taină” pentru răspândirea ideilor lui
Rudolf Steiner despre viaţa creștinilor. Cum la Brașov sunt frământări, Boca se sperie și face un infarct, iar peste două
luni, o pareză îl doboară la pat. Este supravegheat atent de o securistă, Sângeorzan Ioana, dar, peste un an, se con-
sideră că fostul călugăr „nu mai prezintă interes pentru securitatea statului”.

Așa se și stinge, uitat. La începutul secolului următor, se va naște Sfântul Ardealului. Procesul acesta, al
omului care se sfinţește ori, cel puţin, își redimensionează umanitatea, este surprins, cu ochi atent și discurs echili-
brat, de Tatiana Niculescu într-o carte care, chiar dacă indigestă pentru adoratori și fundamentaliști ortodocși, pro-
duce măcar miracolul de a se citi pe nerăsuflate.
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S-a întâmplat să-l citesc încă din liceu pe Ion Dur. Prin
’94 sau ’95, i-am citit cartea de debut, Noica. Între dandysm și
mitul școlii – a însemnat mult pentru mine atunci, nu doar pen-
tru că era una dintre primele cărţi de critică literară strict con-
temporană care-mi căzuseră în mâini, ci mai ales fiindcă
vedeam bine cum un exeget atașat pasional de subiectul lui are
înţelepciunea să-și tempereze discursul îndrăgostit, să practice
un stil al sobrietăţii afectuoase, dacă pot s-o numesc așa, să se
aplice cu o „pasiune a moderaţiei”, cu formula lui Ioan Stanomir,
pe subiectul de care se simte atât de atașat. Ieșeau, din această
paradoxală temperanţă pasională, rezultate solide: mi se pare și
acum, după un sfert de secol, adecvat și credibil felul în care l-a
citit Ion Dur pe Noica în acea carte de început, ca pe un tem-
perament cultural sfâșiat între fascinaţia juvenilă pentru
dandysm, pe de o parte, și obsesia senescentă pentru școala de
înţelepciune, pe de alta. Ceva din structura paradoxală a subiec-
tului (de dandy sapienţializat) consună, după cum se vede, cu
structura paradoxală a exegetului (de pasional auto-cenzitiv, să-
i spunem așa).

I-am urmărit apoi cărţile lui Ion Dur, cu atașamentul pe
care-l dezvolţi pentru un scriitor a cărui carte te-a marcat în
adolescenţă, dar și pentru că se întâmpla ca temele lui să fie și
temele mele: cărţile lui discutau cu precădere despre Cioran,
despre Noica, despre generaţia 27, adică despre un nexus al is-
toriei noastre (nu doar literare) ale cărui reverberaţii erau atât
de puternice, atât de consistente (și în pozitiv, și în negativ),
încât erau de fapt liniile de forţă după care se ordona și cultura
literară a anilor 90. Recuperarea interbelicului, la început strict
entuziastă, apoi din ce în ce mai nuanţată, a fost (alături de re-
cuperarea memoriei închisorilor comuniste) dosarul cel mai
amplu și mai substanţial al culturii noastre postcomuniste;
cărţile lui Dur participau, cu sobrietatea pasională pe care i-o
știam deja, la această revizitare esenţială și catalitică. M-ar fi in-
teresat, așadar, chiar dacă nu s-ar fi întâmplat ca, în anii ado-
lescenţei, să fi contat pentru mine cartea lui de început despre
Noica; așa însă, mă interesa cu atât mai mult.

M-am bucurat, după ce m-am împrietenit cu Mircea
Ivănescu, să constat că și marele poet îi păstra o imagine
asemănătoare cu cea pe care o aveam eu; de fiecare dată când
îmi cerea să îi fac un tur de orizont al vieţii literare sibiene, nu-
mele lui Ion Dur era printre primele pe care mi le solicita. „E un
om serios”, mi-a spus, și spunea asta despre puţină lume. Iar
într-o seară în care i-am dus un număr al revistei Transilvania,
având pe copertele interioare fotografii de la nu mai știu ce sin-
drofie culturală în care apărea și Ion Dur, s-a uitat surprins la

figura lui, apropiind mult coperta lucioasă de ochelarii cu multe
dioptrii, și a spus uimit: „E prima poză în care domnul Dur râde.
Credeam că nu râde niciodată, eu l-am cunoscut întotdeauna
ca un om foarte serios”. Dacă era vreo ironie în ce spunea (era
adesea greu de detectat), era strict admirativă, o jocularitate
caldă și prietenească în raport cu un om pe al cărui sérieux conta
mult – și îl preţuia ca pe o calitate rară.

Cred că aceeași seriozitate esenţială, deopotrivă de
temperament și de metabolism cultural, l-a făcut pe Ion Dur să
evite să vorbească în cărţile lui de critică despre sine însuși. În
vremuri când se purta critificţiunea, adică punerea în scenă a
eului prin intermediul variilor alterităţi textuale, Dur a preferat
să nu vorbească despre sine, să nu folosească textele altora
drept proteze ale introducerii propriului eu. A preferat să nu se
prefacă a vorbi despre alţii, pentru a vorbi despre sine – ci a vor-
bit, pur și simplu, despre alţii. Poate că, astfel, critica lui a putut
părea mai old school; însă cred că, pentru el, a fost o atitudine
etică, originând exact în acea seriozitate despre care vorbeam.
„Vorbesc exact despre ce vorbesc – și spun exact ce spun” – iată
axioma pe care se întemeiază actul lui critic, un fel de adaptare
la practica criticii literare a acelui comandament etic al lui
Socrate care cere „să fii ceea ce vrei să pari”. Exact asta a făcut
Ion Dur în cărţile lui despre Cioran, despre Noica, despre gen-
eraţia 30 – a fost exact ceea ce a vrut să pară, a vorbit exact de-
spre ceea ce părea că vorbește. Și-a refuzat orice punere
narcisică în scenă a propriului eu, nu a înţeles critica precum un
exerciţiu de egolatrie laterală, a dat foarte puţin din biografia
proprie bibliografiei pe care o adnota.

Tocmai de aceea, atunci când Ion Dur mi-a trimis jur-
nalul lui, m-am bucurat mult. În sfârșit, aveam să văd partea re-
fuzată a acelei subiectivităţi care se exersase în lectura
subiectivităţilor altora; eram curios cum arată acel eu pulsional
și reactiv la eurile textuale ale altora, care până acum rămăsese
camuflat, se supusese, de voie, de nevoie, exerciţiului cenzitiv
auto-aplicat. Ei bine, și ca eu-autor-de-jurnale, Ion Dur se man-
ifestă la fel de paradoxal, la fel de oximoronic precum o face și
în calitatea lui de eu-cititor-de-texte-ale-altora. Jurnalul lui este
exerciţiul unui om care, structural, nu se poate confesa; există în
el o pudoare, o reţinere din a se arăta, care pur și simplu nu-l
lasă să treacă în jurnal materiile impure ale vieţii cotidiene. Însă
ceea ce face cu adevărat remarcabil cazul lui e următoarea com-
plicaţie: pe de o parte, nu se poate confesa; pe de alta, simţul lui
etic nu-l lasă să nu scrie ce a trăit. Dostoievski scria undeva de-
spre Kirillov că, dacă nu crede, atunci el nu crede că nu crede.

Radu Vancu
Exigenţa pudorii și exigenţa adevărului

Critică literară
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Adaptând vorba memorabilă a rusului la cazul lui Ion Dur, am
spune că, dacă nu poate să scrie jurnal, îi este la fel de imposi-
bil să nu-l scrie. Ceea ce pudoarea reţine, etica literară vrea to-
tuși exprimat. Ceea ce rezultă e un jurnal deopotrivă intim și
extim, un jurnal ţinut à contre coeur, însă cu inima curată, un ju-
rnal care nu se poate decide dacă e unul de viaţă intimă sau
unul de idei. Altfel spus, e un jurnal eminamente hibrid, în care
intimul și extimul își trag substanţa unul din ezitările celuilalt, în
care neputinţa de a se confesa și neputinţa de a trece sub tăcere
sunt cei doi poli între care se naște tensiunea care traversează
aceste câteva sute de pagini de la un capăt la celălalt.

Lucid, citindu-și jurnalul cu detașarea și cu expertiza
rece cu care ar citi confesiunea altcuiva, Ion Dur înţelege foarte
bine natura aceasta hibridă, în care intimul se geminează cu ex-
timul, și o mărturisește din capul locului: „E un jurnal în care au-
tobiograficul se amestecă, parcimonios, cu viaţa mea intimă şi cu
extimul ei, atît cît mi-a căzut sub pix sau sub maus; dar este şi un
jurnal de idei, partea cred cea mai rezistentă şi, de ce nu, proba-
bil cea mai interesantă, pentru că încearcă poate cel mai mult
să scape de sub apăsarea timpului şi să fie reactivă faţă de un
eon mental şi cultural.” Dar nu reactivitatea faţă de „eonul men-
tal și cultural” îl interesează, de fapt, cu precădere în jurnal – ci
vrea, de fapt îi este necesar, să afle cine este („simt că e nece-
sar să știu cine sunt, dincolo de ceea ce credeam că știu până
acum”); e imperativul oricărui diarist real – și ţine de nevoia de
cartografiere a propriei identităţi, de confruntarea cu ego-ul
propriu, netrucat, nefalsificat, așa cum reiese el din giulgiul de
hârtie cu care diaristul își acoperă corpul zilelor. E „timp tocat
mărunt”, cum memorabil spune Dur undeva, din a cărui pul-
verulenţă se construiește, paradoxal ca în orice jurnal real, sub-
stanţa durabilă a eului care notează – care se inventează pe sine
pe măsură ce se notează. 

Început în postadolescenţa timpurie, jurnalul are, în
paginile iniţiale, retorica tipică a acelor ani în care ne căutăm cu
toţii identitatea: ușor grandilocventă, obsedată întotdeauna
numai de temele mari, având de fiecare dată gravitatea unui
adolescent care își îngroașă vocea ca să pară mai matur.
Recitindu-se, cum ziceam, cu aceeași seriozitate cunoscută din
cărţile lui de critică, Dur simte aceste sub- și supra-tonuri – și
remarcabil e că refuze să le elimine. „Simt şi ştiu că e un început
în mare parte greoi, facil şi naiv, cum probabil a fost şi viaţa mea
atunci”, notează el; însă „nu vreau să mă falsific, chiar de-ar fi
fost posibil. Prefer autenticul în detrimentul vreunei făcături.”
Și, într-adevăr, de îndată ce aceste reglaje ale vocii sunt de-
pășite, de fapt de îndată ce vocea jurnalului e găsită, acesta își
capătă farmecul și consistenţa. Și găsesc de asemenea remar-
cabil faptul că vocea aceasta a lui Ion Dur își găsește instanta-
neu autenticul atunci când vorbește despre alţii. E unul dintre
paradoxurile cele mai importante și mai individualizante ale
acestui jurnal: prea pudic și prea auto-cenzitiv când vorbește
despre sine, vocea lui își regăsește de îndată firescul și căldura
vorbind despre alţii. Dacă literatura e atenţie la celălalt, așa cum
ne învaţă și Ezra Pound, și Alexandru Mușina, atunci jurnalul lui
Dur e literatură reală și consistentă; iar paradoxul acestui jurnal
care vorbește convingător și atașant despre sine mai ales atunci
când vorbește despre ceilalţi mi se pare calitatea lui primă nu
atât sub raport literar, cât mai ales sub raport uman. E o for-

mulă de confesivitate oblică, laterală, sau mai degrabă un mod
a se pune în confesiune al unui spirit care, în mod elementar,
pur și simplu nu se poate confesa. E o confesivitate piezișă – și
cu atât mai demnă de atenţie.

Figurile celorlalţi sunt, la început, cele ale profesorilor
de liceu: doamna Haţeganu, „din familia Pippidi, dacă nu mă-
nșel”, profesoara de istorie, sau doamna Turneanu, de limba și
literatura română „tînără şi instruită, intempestivă şi faceţioasă,
cu farmec discret şi mereu zîmbitoare”, ori domnul Firănescu,
celălalt profesor de română, „mereu afabil şi conciliant, cel care,
pe cînd preda despre Tudor Arghezi şi cînd am făcut o glumă
cam nesărată, mi-a reproşat pe un ton şăgalnic-ameninţător:
‘Păgînule!’”. 

Apoi, destul de repede, figura aproape oficială a alter-
ităţii în jurnal va fi Doina, iubita și viitoarea soţie, alintată
(printre altele) Zgrăbunţă – ea este, pentru Ion Dur, Celălalt, Tu-
ul lui Buber; e limpede că, atunci când se gândește la alteritate,
ea e celălalt-ul lui de elecţiune. Paginile cele mai încărcate afec-
tiv din jurnal sunt despre ea – despre gesturile ei, despre
bileţelele casnice (remarcabile ca inventivitate lexicală, ca
jucăușenie verbală și afectivă), despre fetele ei. Sunt paginile pe
care Dur le scrie cu cea mai mare participare sentimentală,
probabil cu cea mai mare plăcere – și, vorbind cu atâta ușurinţă
despre alteritatea lui de elecţiune, vorbește fără să bage de
seamă și despre sine. Despre reactivitatea lui sentimentală, de-
spre rezervele lui de tandreţe, despre atât de greu intuibila lui
disponibilitate ludică, despre umanitatea lui caldă și empatică.
Aici, în aceste pagini în care uită că scriind despre altul scrii tot
despre tine, e engramată cel mai adânc și mai autentic acea per-
sona secretă pe care Dur nu poate să o confeseze direct, neme-
diat – ci numai oblic și folosindu-se de figurile altora.

În afară de această alteritate esenţială a iubitei/soţiei,
mai există în jurnal o sumă de alterităţi, culturale le-aș numi,
prin intermediul cărora confesiunea piezișă a lui Dur se pune în
operă. E vorba de cele câteva figuri de mari scriitori cu care intră
în contact mai susţinut, al căror dialog îl caută – așteptând un-
eori de la ei confirmări sau prevestiri de destin, căutând un ce
pythic și oracular în propoziţiile lor publice sau private. Dacă al-
teritatea Doinei e revelatorul unei persona erotice și afective a
lui Dur, toate aceste figuri culturale sunt revelatorii unei per-
sona profesionale și literare de care încă nu era el însuși foarte
sigur, și pe care caută să o intuiască în reacţiile și validările aces-
tor mari figuri ale lumii literare din anii 70-80. E vorba, mai întâi,
de seria de întâlniri cu Marin Sorescu, toate ratate („tulburat și
dezamăgit de întâlnirea cu alteţa sa Marin Sorescu”, notează
sarcastic în 20 iulie 1979), de încercarea de a sparge „micul zid
chinezesc care înconjoară redacţiile revistelor noastre de cul-
tură” (străpungere reușită abia odată cu publicarea în Transil-
vania lui Mircea Tomuș, Mircea Braga, Mircea Ivănescu și Ion
Mircea, evocaţi frecvent în notaţiile din anii aceia), de discuţia
amplă cu Al. Piru din aprilie 1983, de aceea cu Valeriu Anania
din decembrie 1983, mai ales de întâlnirea cu Ion D. Sîrbu, mult
mai caldă și mai umană, din mai 1988. Atunci când știe că are în
faţă o figură culturală importantă, calităţile de portretist ale lui
Dur se activează – și e capabil să reţină, în doar câteva tușe, un
rezumat viu și credibil al alterităţii pe care o consemnează. Reţin
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aici doar două mici portrete ale lui Mircea Ivănescu, foarte
tușante pentru mine tocmai prin cantitatea de adevăr contrasă
în atât de puţine rânduri: „15 ianuarie 1983. M. I. este un per-
sonaj insolit, imaginea lui îmi aminteşte de poeţii romantici (cei
din folclorul poeţilor blestemaţi). Mic de statură, afişînd intermi-
tent un zîmbet blajin, cu haine cam ponosite (asemenea lui
Noica), cu părul rar şi în dezordine, chiar neîngrijit, cu dioptrii de
două cifre şi cu vorba unui bonom, el poartă în buzunarul pal-
tonului ros o carte veche şi pare mereu să glumească serios şi
rhetoric.” Iat-o și pe a doua: „septembrie 1983. În redacţia Tran-
silvaniei, puţini. Mircea Braga citea ceva, iar M. Ivănescu, mereu
parcă agitat, introducea şi scotea dintr-o servietă romane în en-
gleză, cărţi vechi în limba română, pungi de plastic şi plase de
nailon.” E, imediat recognoscibilă, imaginea cotidiană uzuală a
lui Mircea Ivănescu – și consider o calitate foarte importantă a
jurnalului lui Ion Dur această putinţă de a se impregna de ade-
văr uman, mai ales când umanităţile pe care le consemnează
se întâmplă să fie atât de complicate.

Însă alterităţile așa-zicând culturale cu care intră în
frecvenţă de rezonanţă Ion Dur sunt mai ales două: e vorba mai
întâi despre Constantin Noica, cu care are o serie de întâlniri
amplu consemnate, în lunile august ale anilor 1981, 1982, 1986
și 1987 – din aceasta din urmă aflăm că, în ultimele luni ale vieţii
sale, Noica citea din „Patrologia Sfântului Augustin” (trebuie să
fie vorba despre volumele XXXII–XLVII ale Patrologiei latine a
abatelui Migne, în care într-adevăr sunt conţinute scrierile lui
Augustin). Documentar, sunt importante aceste notaţii fiindcă
aflăm cum decurgea întâlnirea cu Noica, cum se petrecea
apropierea de el, cum se punea în practică „iscodirea” dis-
cipolului de către maestru, cum se exercita moșirea socratică,
cum se manifesta generozitatea lui Noica – în august 1982, de
pildă, după două zile de discuţii ample, în care discuţia se poartă
de la Cantemir la Cioran și de la mineele maramureșene la
Goethe, Noica îi dă tânărului Dur un bilet pentru biblioteca uni-
versităţii din Craiova în care îl recomandă drept „colegul meu
de filosofie”. Tot sub raport documentar, e utilă intrarea din ziua
de 6 decembrie 1987, în care e descrisă înmormântarea lui
Noica și e reprodusă slujba de înmormântare ţinută de mitro-
politul Antonie Plămădeală: „Evidenţiază mai întîi bunătatea şi
smerenia lui Noica. Invocă spusele filosofului la moartea lui
Alexandru Sahia, citează din De caelo şi, masiv, din Adsum, o re-
vistă scrisă numai de Noica şi tipărită în august 1940, o publi-
caţie care avea reproduse, în colţurile ei, multe pasaje din
Apostolul Pavel. Îl asemuieşte cu Alioşa Karamazov, căruia şi
Noica i-a făcut un admirabil portret. Vorbeşte despre credinţa
lui Noica şi despre semnificaţia pe care a acordat-o, prin scrisul
său, zilei de Duminică (v. ‘Eseu despre Duminică’).”. Însă mai im-
portantă decât informaţia documentară e vibraţia umană pe
care Dur i-o reţine lui Noica în paginile lui atente și empatice,
adevărul acela uman despre care vorbeam și în notaţiile despre
Mircea Ivănescu – și care face din Dur un portretist redutabil.

A doua alteritate culturală majoră din destinul lui Ion
Dur e cea a lui Dan C. Mihăilescu; cei doi tineri scriitori încep
corespondenţa la finalul lui 1982, și Dur citează din ea amplu. E
remarcabil aici ce bun cititor de destin se dovedește Dan C. – e
chiar acea voce pythică despre vorbeam câteva fraze mai sus,

intuind tot ceea ce se afla in potentia în fiinţa lui Dur. Citez, spre
edificare, un pasaj dintr-o scrisoare din aprilie 1983, în care
D.C.M. îi spune astfel: „Trebuie să fii un om de structură brân-
cuşiană (fie şi simplul fapt că afinităţile afective te-au îndreptat
către o fată din Nord e un semn de vigoare morală!), cu firea în-
dreptată către acel «porunceşte ca un zeu şi munceşte ca un
sclav». Cît despre olteni, în viziunea lui Pandrea, de care
pomeneşti, sigur că în media lor nu afli decît tipul imaginat de el,
însă întruparea bicefală a lor e evidentă, cu un ochi la cobiliţă şi
cu unul la Coloană, cu un umăr în haiducie şi altul în preoţie, cu
vîrtoşenie trupească şi abilitate «evreiască», dar şi cu idealism
şi naivitate neprefăcută.” Dincolo de exactitatea și profunzimea
radiografiei, e admirabil cât de bine individuat era D.C.M. la acea
dată, formula lui stilisitcă și umană era deja definitivă la acea
dată – și ar fi păcat ca Ion Dur să nu publice cândva corespon-
denţa lor integral, e limpede că trebuie să se găsească în acele
zăcăminte metale preţioase și rare. E alteritatea culturală cu
care intră cel mai profitabil și mai stimulativ în frecvenţă de re-
zonanţă, într-o măsură mai mare chiar decât cu Noica, aș zice,
deși diaristul nu pare să-și dea seama prea bine de asta în timp
real; așteptând de la Noica indicativul oracular și pythic al pro-
priului destin, nu pare a-și da de la bun început seama că el e de
găsit mai ales la congenerul lui, și abia în al doilea rând la
bătrânul filozof retras la Păltiniș. E, aici, conţinută o preţioasă
fabulă destinală.

Cam acestea ar fi liniile de forţă ale acestui jurnal mal-
gré soi-même, un jurnal atașant și paradoxal, în care confesiunea
se încheagă greu și întotdeauna oblic, în care calendaritatea de
asemenea se încheagă scrâșnit și cu sincope – din decembrie
1971 sare direct în 1 mai 1972, de acolo în 18 iunie, la susţinerea
bacalaureatului întârziat cu trei ani; următoarea notaţie e din 8
iulie, în zilele pregătirii pentru admiterea la facultatea de filo-
zofie; următoarea intrare în jurnal acoperă singură lunile au-
gust-octombrie, apoi câte o singură intrare pentru noiembrie,
respectiv decembrie încheie anul; în 1975 sunt cu totul trei note,
câte una pentru februarie, septembrie, octombrie, totalizând
împreună două pagini, și de acolo se sare direct la anul 1977, la
4 martie, în ziua cutremurului (intrarea de jurnal trebuie să fi
fost făcută noaptea). Și așa mai departe. Calendaritatea jur-
nalului se încheagă alert numai în două cazuri: în jurul anilor
1979-1987, când persona culturală a lui Dur se individuează și își
face intrarea în lume; și în zilele de doliu de după moartea soţiei,
când jurnalul e un cutremurător document al travaliului de
doliu, al sublimării suferinţei private, al reconstrucţiei de sine
în urma unei catastrofe enorme (așa cum am mai scris, soţia
era pentru Dur alteritatea esenţială – dispariţia ei a implicat,
prin urmare, o reinventare de sine într-o lume care se golise de
substanţa ei primă). Abia aici, în aceste pagini despre individu-
aţie (culturală și personală), Dur își găsește ritmul calendarităţii
uzuale a unui jurnal. În rest, notaţiile lui deopotrivă extime și
intime sunt luate aproape à contre coeur, cum am mai spus,
geminând o exigenţă a pudorii cu o exigenţă a adevărului, con-
struind confesiunea din materiale care nu sunt confesive,
vorbind eficient despre sine numai atunci când vorbește despre
alţii.
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Sîrbu, pe care Ion Dur îl
afecţionează mult (se vede limpede
faptul din notaţiile din jurnal), a ţinut
un minunat Jurnal al unui jurnalist fără
jurnal – care a fost una dintre reve-
laţiile literaturii de sertar după 1990;
titlul lui paradoxal și șugubăţ poate fi
adaptat și pentru jurnalul lui Dur –
care e al unui jurnalist care nu poate
să ţină jurnal, dar nu poate nici să nu-
l ţină. Numai la Octav Șuluţiu mai ex-
istă, în întreaga literatură română, o
raportare atât de aricioasă și de piez-
ișă a autorului faţă de jurnalul pro-
priu. În ce mă privește, am avut
dintotdeauna încredere mai multă în
autorii care scriu greu – întrucât, cu o
vorbă a lui Thomas Mann, scriitorul e
fiinţa care scrie mai greu decât ceilalţi
oameni (fiindcă el cunoaște mai bine
greutatea și responsabilitatea cuvin-
telor). Ion Dur e un diarist care scrie
mai greu decât ceilalţi; tocmai de asta
mi-a câștigat încrederea. Și tocmai
asta îi face jurnalul într-adevăr re-
marcabil.
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O simplă căutare pe internet a celei mai bine vândute
cărţi din toate timpurile în orice limbă (exceptând cărţile sfinte
ale diferitelor confesiuni) dezvăluie un fapt surprinzător: din
nouă titluri ce depășesc 100 de milioane de exemplare vândute,
patru aparţin genului fantasy. E vorba atât de titluri clasice ale
genului, ca de exemplu Stăpânul inelelor al lui J. R.R Tolkien sau
Alice în ţara minunilor a lui Lewis Carroll, dar și de fantasy mod-
ern, cum e Harry Potter. Nu cred că cineva și-ar fi putut imagina
în anii de război în care Tolkien crea romanul fantasy modern că
peste 50 de ani publicul va invada librăriile la lansarea vol-
umelor Harry Potter, așa cum invadează stadioanele la eveni-
mentele sportive majore. Până la urmă, Stăpânul inelelor și seria
Harry Potter au cifre de vânzare similare, cu toate că reprezintă
două direcţii radical diferite ale literaturii fantasy și creează
lumii ce nu au absolut nimic în comun. E de asemenea foarte
interesant de observat ce se întâmplă cu literatura de acest gen
din perspectiva unei lumii literare autohtone, unde care fantasy
e un gen emergent (romane au apărut doar recent în spaţiul lit-
erar românesc) și încă prea puţin luat în serios. Ce înseamnă
deci romanul fantasy, ce îl face să fie unic și mai ales cum a
reușit, vreme de sute de ani să subjuge imaginaţia umană,
trasând în același timp o linie clară de demarcaţie între două
categorii de cititori: cei pentru care fantasy înseamnă evadarea
supremă și cei pentru care genul în sine nu are nicio valoare.

TTeeoorriiaa

De-a lungul timpului, câţiva teoreticieni s-au special-
izat în literatura fantasy. Definiţiile ei sunt de aceea multiple și
nu arareori contradictorii sau complementare, întrucât multi-
tudinea de reprezentări ale genului poate genera puncte de
vedere diverse, în funcţie de sistemul de referinţă abordat. Cei
mai importanţi teoreticieni ai domeniului- Tzvetan Todorov,
Rosemary Jackson, Kathryn Hume, W. R. Irwin și Colin Manlove-
converg în opinia conform căreia fantasy presupune construcţia
unei lumi imposibile, în timp ce science fiction (SF) are în centru
categoria improbabilului derivat din posibilitatea știinţifică.
Ghidul Cambridge al literaturii fantasy reprezintă o enciclopedie
complexă a genului, care punctează momentele definitorii și di-
recţiile fundamentale de circumscriere a genului.  Astfel, pen-
tru  Brian Attebery, fantasy reprezintă un set de trăsături ce nu
poate fi definit prin limitele sale, dar care poate fi înţeles pe

baza unor exemple reprezentative. E o naraţiune coerentă,
plasată în realitatea reală, care spune o poveste imposibilă din
persepctiva lumii reale, dar care, plasată într-o lume secundară,
devine posibilă. La baza fantasy-ului se află Povestea. Lumea
secundară (concept fundamental al genului) este o lume coer-
entă în sine, imposibilă, în care acea poveste este posibilă.
Structura naraţiunii fantasy vizează mai multe etape: eroare,
disoluţie, recunoaștere și vindecare/ întoarcere. În funcţie de
subcategoria fantasy, povestea se poate concentra asupra
oricărei etape; de exemplu, fantasy horror se va concentra
asupra disoluţiei, iar fantasy suprarealist poate elimina cu totul
ultimele două etape. Elementul Poveștii e central; protagoniștii
reflectă și întrupează povestea și depășesc diferite obstacole,
ajungând la un final fericit ( există și fantasy tragic, dar e atipic).
“Lumea Secundară” este un  termen folosit de Tolkien și reprez-
intă o lume autonomă care nu e legată de realitatea mundană,
imposibilă prin prisma regulilor realităţii, coerentă (găzduiește
o povestire coerentă), ale cărei reguli se învaţă. Spre deosebire
de Lumea Secundară, Lumea Minunilor (așa cum apare în “Alice
în Ţara Minunilor”- Wonderland) există în funcţie de reguli arbi-
trare, obţinute în urma unor afirmaţii (silogisme) duse în punc-
tul absurd. Ieșirea din Lumea Minunilor se face prin negarea
regulilor ei. După Farah Mendelson, în Rhetorics of Fantasy
(2008), ar exista 4 moduri de existenţă a fantasy-ului, în funcţie
de modul în care supranaturalul pătrunde în text și de vocile re-
torice necesare construcţiei lumii. Aceste 4 moduri ar fi:
căutarea portalului (protagonistul intră într-o nouă lume), in-
truziunea (supranaturalul pătrunde în lumea primară, care
poate să fie sau nu realitatea), imersiunea (protagonistul e
parte a lumii supranaturale) și limitroful (magia poate să existe
sau nu). Conceptele și tehnicile enumerate mai sus sunt doar
câteva dintre elementele definitorii ale genului fantasy.
Definiţia propriu-zisă e foarte complicată și eluzivă. Dar identi-
ficarea și abordarea textului prin prisma acestor noţiuni va face
mai lină intrarea în lumea literaturii imposibile.

SSccuurrtt  iissttoorriicc

Fantasy este creaţia Iluminismului și reprezintă re-
cunoașterea faptului că uimirea și entuziasmul pot fi regăsite
în imaginarea unor lucruri imposibile. De la poveștile cu fan-
tome ale epocii gotice la zombii și vampirii literaturii populare

Corina Gruber
Fantazia. Genul fantasy

Fantazia
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de secol 21, de la Anne Radcliffe la J.K Rowling, fantasy a fost un
gen foarte popular printre cititori. Însă, după Tolkien și multi-
plii săi imitatori, a devenit un fenomen publicistic major. Există
diferite coduri de lectură și înţelegere a genului fantasy și ex-
istă, de asemenea, multiple varietăţi și subgenuri, ca de exem-
plu realismul magic, în capătul literar al spectrului și romanul
paranormal de dragoste, în capătul popular al spectrului.

Sec. XIX aduce cu sine, în spaţiul german, re-
descoperirea literaturii populare, sub influenţa ideilor roman-
ticilor. Din acest motiv, literatura începe să adopte, din ce în ce
mai mult, imaginarul, personajele și desfășurarea epică proprii
lumii basmelor, luând naștere basmul cult. Aceste elemente vor
fi apoi transferate romanului și altor specii literare, scriitorii
căutând din ce în ce mai mult elementul fanastic, imaginar. De
fapt, romantismul ajunge să fie definit prin prevalenţa imagi-
naţiei asupra realităţii (Coleridge). Totuși, în spaţiul literaturii
britanice, această tendinţă va fi contracarată de așa-numitul re-
alism domestic, consecinţă directă a dezvoltării industriale. Fan-
tezia este deci privită circumspect de către majoritatea criticilor
și teoreticienilor. Pentru a putea exista, cel puţin în spaţiul lit-
eraturii de limbă engleză, ea îmbracă forma literaturii pentru
copii (cel mai cunoscut text rămâne Alice în Ţara Minunilor), ast-
fel explicându-se abundenţa acestui gen de texte în perioada
victoriană. Spaţiul literar de limbă germană dezvoltă, pe lângă
literatura pentru copii și direcţiile gotice sau ale povestirii cu
fantome, în special în proza lui ETA Hoffman. Interesantă este
apariţia imaginarului fantastic și în alte arte, ca de exemplu
muzica (în special Wagner) și artele plastice. Secolul XX va
debuta cu o relaxare a normelor în privinţa literaturii fantasy, cu
o acceptare a supranaturalului, cu toate că, preponderent,
acesta va rămâne în spaţiul literaturii pentru copii. De remar-
cat este și faptul că autorii care au pus bazele genului fantasy
așa cum îl percepem astăzi, respectiv generaţia lui J.R.R Tolkien
au crescut la începutul secolului XX, într-o perioadă în care fan-
tasticul își amplifica orizonturile, fără îndoială fiind influenţaţi
de acest fapt.

TTiippoollooggiiii
FFaannttaassyyuull  ggoottiicc  șșii  ffaannttaassyyuull  hhoorrrroorr

Romanul gotic este caracterizat prin prezenţa unei at-
mosfere terifiante, a decorurilor/ spaţiului arhaic și prin uti-
lizarea frecventă a supranaturalului. Printre trăsăturile genului,
se numără: atmosfera apăsătoare, peisaje și decoruri elaborate,
sublime, întunericul ca mediu predilect, păcatele ascunse (în
special crime și incesturi) ulterior dezvăluite, prezenţa fan-
tomelor și a figurilor supranaturale și obscuritatea narativă,
simbolistică și de atmosferă. Romanul gotic este eterogen,
amestcând misterul întunecat cu supranatural cvasi-rizibil. Ca o
observaţie, renunţarea la elementul cvasi-rizibil, după cum s-a
demonstrat, duce la pierderea factorului definitoriu, rezultând
o proză anostă. Însă,  același element de cvasi-rizibil caracter-
izează și un tip de literatură fantasy, care pleacă de la seriile fan-

tasy și construiește serii întregi de parodie, cum sunt cele ale
lui Terry Prachett (întreaga serie “Discworld”) sau Michael Ger-
ber cu parodiile “Harry Potter”.

În literatura de secol XIX, goticul devine definitoriu
pentru proza de limbă engleză prin faptul că se insinuează în
aproape orice scriere reprezentativă din acea perioadă. Fiind o
structură fluidă, goticul trece de la supranatural și teroare la
masca victoriană a prozei domestice. Astfel, apare în romane
ale lui Dickens sau Charlote Bronte și devine sinonim cu liter-
atura engleză a perioadei respective. Trecând mai târziu din lit-
eratura engleză în celelalte literaturi occidentale (franceză,
germană sau spaniolă) goticul devine un element definitoriu al
romantismului.

Ulterior, la finalul secolului XIX și începutul secolului
XX, goticul suferă o scindare. Pe de o parte, unele dintre scrieri
vor înlocui misterul cu o aparenţă a raţiunii și știinţei și vor
transforma preocuparea pentru trecut în fascinaţie a viitorului.
Monștrii devin extratereștri și goticul îmbracă haina SF,
păstrând însă structural acea fascinaţie a trecutului, întrucât
imperiile din seriile SF sunt construite având ca model perioada
medievală sau Antichitatea latină. Celelate scrieri de sorginte
gotică vor păstra elementul misterului, dar îl vor amplifica,
transformându-l într-o lume de sine stătătoare. Prozele fantasy
nu se vor mai revendica de la Antichitate, ci de la acel corpus
de texte nord-europene, legende și mituri pline de arhetipuri,
multiplicate la infinit de fantasy.

FFaannttaassyy  aammeerriiccaann  11882200--11995500

La începutul secolului XIX, autorii americani preiau
modelul european al prozei gotice. Cel mai reprezentativ ex-
emplu rămâne E.A Poe, care evidenţiază în prozele sale scurte
macabrul, teama de moarte și grotescul. În cazul lui se produce
o exacerbare a goticului în manieră ironică. Natahniel
Hawthrone utilizează elementul fantastic într-o altă manieră,
preferând să evidenţieze capacitatea omului de a face rău.
Războiul Civil nu are o influenţă prea mare asupra literaturii de
acest gen, ea continunând să urmeze liniile trasate de către cei
doi autori. Abia în secolul XX, elementul fantasy începe să
pătrundă în proza de factură realistă, opunându-se în manieră
ironică, ca de exemplu în unele dintre scrierile lui Mark Twain
(Un yancheu la curtea regelui Arthur). Marginalizarea elementului
supranatural, consecinţă a dezvoltării unei mentalităţi puritane
în perioada prohibiţiei va avea un dublu efect. Pe de o parte, au-
torii care abordează în continuare acest gen vor încerca să
testeze limitele, amplificând ironia sau elementul horror sau
aluziile de natură sexuală. Pe de altă parte, fiindcă mulţi editori
refuzau acest gen de texte, își fac apariţia revistele dedicate
scrierilor de factură supranaturală. Totuși, având în vedere mul-
tiplicitatea formelor de manifestare, literatura fantasy ameri-
cană a primei jumătăţi de secol XX nu poate fi circumscrisă unor
valori comune tuturor autorilor.
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LLiitteerraattuurraa  ffaannttaassyy  ppeennttrruu  ccooppiiii

Genul fantasy dedicat copiilor datează de la sfârșitul
secolului al XIX, când acest tip de literatură era folosit pentru a
justifica “exagerările” specifice  în fantasy. Ulterior, se va dez-
volta într-un tip de literatură de sine stătător, diferit de genul
fantasy dedicat adulţilor prin intermediul mai multor aspecte.
În primul rând, o diferenţă notabilă este faptul că rolul de pro-
tagonist revine, în cazul acestei literaturi, unui copil. În același
timp însă, genul fantasy pentru copii oferă un ghid moral și spir-
itual pentru copii, adresându-se unui public ce nu face o sepa-
rare atât de netă între realitate și imaginaţie și având astfel un
potenţial mai mare pentru înţelegerea lumilor secundare. Cele
mai bune volume de fantasy pentru copii utilizează supranatu-
ralul drept dispozitiv narativ, ca metaforă pentru realitate.
Maniera fantasy le permite autorilor să aducă în discuţie as-
pecte psihologice, etice și existenţiale într-o manieră oarecum
detașată, care, de multe ori, se dovedește a fi mai eficientă
asupra tinerilor cititori decât realismul direct. În mod special,
fantasy poate să confere putere unui copil protagonist într-un
mod în care realismul nu poate. Din acest punct de vedere,
genul fantasy are un imens potenţial subversiv, fiindcă pune
sub semnul întrebării balanţa de putere consacrată, inclusiv pe
cea dintre copil și adult, fără ca neapărat să afecteze ordinea
reală a lucrurilor. În mod remarcabil, genul fantasy pentru copii
a deţinut întotdeauna un statut mai înalt în cadrul literaturii
pentru copii decât genul fantasy în raport cu literatura generală,
care este tratat drept ficţiune periferică. Aparent, fantasy e con-
siderat a fi potrivit pentru copii în același mod în care sunt
potrivite basmele și poveștile, drept modalitate de socializare.
În mod paradoxal însă, cele mai bune volume de fantasy pentru
copii și-au regăsit adeseori contestat statutul de literatură pen-
tru copii. Printre ele se numără Alice în Ţara Minunilor, Vântul din
sălcii și Winnie the Pooh. Fenomenul a cumlinat în prozele con-
temporane de cross-over, cel mai bine ilustrate de Philip Pull-
man și J.K Rowling.

TToollkkiieenn,,  CC..SS  LLeewwiiss  șșii  eexxpplloozziiaa  ggeennuulluuii  ffaannttaassyy

Cea mai importantă realizare a lui Tolkien este norma-
tivizarea conceptului de “lume secundară”. Pământul de Mijloc
din Stăpânul Inelelor este o un topos separat, ce operează în to-
talitate în afara lumii experienţei reale imediate. Acest fapt s-a
standardizat atât de mult în literatura fantasy modernă încât e
greu de înţeles cât de puţin uzual era înainte de Tolkien. După
1955, autorii fantasy nu au mai apelat la modalităţi prin care să-
și explice lumile create, deghizându-le în vise și călătorii sau
asigurând o legătură ficţională cu lumea reală. În eseul Despre
basme (On Fairy Stories),  Tolkien afirmă că, pentru a funcţiona,
un text fantasy trebuie mai presus de orice să își ia propriul

supranatural, propria magie în serios, cu toate elementele pe
care le comportă. De asemenea, Tolkien refuză restricţionarea
literaturii fantasy la un gen dedicat copiilor. Pentru a asigura
credibilitatea lumii secundare, Tolkien creează o enormă
adâncime culturală și istorică a Pământului de Mijloc. De multe
ori, detaliile depășesc cadrul narativ al romanului, reprezentând
trimiteri la alte texte ale autorului. Astfel, Pământul de Mijloc
devine o lume în sine, complexă, definită istoric și mai ales iden-
tificabilă spaţial. Stăpânul inelelor vine însoţit de hărţi și appen-
dix-uri și este rezultatul muncii de mai mult de 40 de ani a
autorului, o detaliere a unei lumi care precede acţiunea propriu-
zisă a romanului. Eseul Despre basme a fost la fel de important
pentru dezvoltarea genului fantasy ca și romanul Stăpânul in-
elelor pentru că în cadrul său, autorul nu face altceva decât să
teoretizeze principiile cărora le dă formă în roman. De aseme-
nea, Tolkien stabilește o linie de forţă majoră pentru literatura
fantasy de după el prin raportare la imaginarul medieval. În
Stăpânul inelelor“, Tolkien s-a inspirat de poemul medieval Be-
owulf, pe care îl studiază în calitate de filolog. În multiple lucrări,
el dezvăluie calitatea intrinsecă a poemului, dar și viziunea pro-
fund creștină a acestuia, viziune ce transpare și în epicul și per-
sonajele create în roman. Aceeași viziune creștină este
împărtășită și de C.S Lewis, prieten apropiat al lui Tolkien și
autor al altei serii fantasy celebre, Cronicile din Narnia. Filonul
creștin este poate mai evident în cazul lui Lewis, fiind ameste-
cat cu mituri și credinţe păgâne într-o manieră specifică au-
torului. Simbolismul cifrelor, al luminii, al resurecţiei sau
multiplele trimiteri la mitologia greacă sunt doar câteva dintre
punctele comune ale nenumăratelor analize critice asupra vol-
umelor lui Lewis. Influenţa exercitată de ambii autori are o
dubla valenţă. Pe de o parte, influenţa pozitivă a generat imi-
taţii ale heterocosmurilor fantasy create de amândoi scriitorii.
Pe de altă parte, influenţa negativă a generat parodii, probabil
cea mai cunoscută fiind seria lui Terry Prachett, Discworld, ce
conţine 39 de volume. Prachett ironizează atât literatura fan-
tasy de inspiraţie medievală, cât și creaturile magice ce pop-
ulează în general universurile fantasy (troli, pitici, vampiri,
vârcolaci, etc.). Filonul acesta ironic al literaturii fantasy a
reprezentat un trend important în anii ‘80-’90, fiind detronat ca
număr de exemplare vândute doar odată cu apariţia seriei
Harry Potter. 

Astăzi, genul fantasy constituie o bună parte a pieţei
literaturii de consum și cu toate că multe dintre volumele sau
seriile de volume se raportează în continuare la fantasy-ul înalt,
epic a lui Tolkien, genul nu este definit de această formă. Există
foarte multe moduri de a scrie fantasy și foarte multe toposuri
în care pot fi situate lumile. Există foarte multe subgenuri și
multe moduri în care tropii specific fantastici au trecut în dome-
niul ficţiunii mimetice. Nu în ultimul rând, genul fantasy are un
impact foarte mare asupra ficţiunii  în general, pentru că,
pornind de la romanul lui Salman Rushdie, Copiii din miez de
noapte (1981), graniţele și delimitările dinte genuri au devenit
din ce în ce mai volatile.
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Romantismul nu s-a manifestat în Franţa ca urmare a re-
voluţiei de la 1789, inspirată de iluminism, ci cu întîrziere de o ge-
neraţie faţă de Germania, triumfînd abia odată cu revoluţia de la
1830, care a dărîmat – ca să-l citez pe Victor Hugo – „Bastilia de
rime”(1 a clasicismului. Dar Hugo însuşi a trebuit să-şi tempereze spi-
ritul vizionar şi geniul verbal prin didacticismul LLeeggeennddeeii  sseeccoolleelloorr,
pentru a fi acceptat oficial şi receptat de un public format la şcoala
raţionalismului. În opera lui se întîlnesc multe elemente orfice, dar
poet structural orfic a fost Gérard de Nerval, ignorat de contempo-
ranii săi, care nu i-au putut deosebi geniul de manifestările unui
nebun, fiind descoperit de generaţia poeţilor simbolişti abia la sfî-
rşitul secolului al XIX-lea, după care a fost redescoperit de supra-
realişti ca precursor. “Doar Nerval – scrie Marcel Raymond – ajunge
pînă la tărîmul acela de unde nu te mai poţi întoarce. Și o face cu o
îndrăzneală crescîndă, ceea ce amintește de Novalis. Voinţa de a
merge pînă la capăt, de a forţa porţile de fildeș sau de corn, de a
așeza poezia sub semnul propriului ei destin – toate acestea pînă la
nebunie – constituie o întreprindere fără precedent, un caz limită
în cadrul specificului francez”(2. Posteritatea l-a aşezat la locul său,
fiind considerat de Saulnier între alţi istorici literari, “cel mai artist
dintre romantici”(3.

Acest “frate al lui Novalis”, cum îl prezintă Albert Thibau-
det în IIssttoorriiaa  lliitteerraattuurriiii  ffrraanncceezzee(4, este, ca să mă exprim de astă dată
în termenii Doamnei de Staël din cartea intitulată DDeesspprree  lliitteerraa--
ttuurrăă(5, un spirit nordic, nocturn şi selenar, cutivînd fantasticul, oni-
ricul şi umorul, singular între romanticii francezi, reprezentanţi încă
ai Sudului diurn şi solar, în continuitatea tradiţiei clasicismului. Thi-
baudet adaugă că Nerval este “singurul romantic care a cunoscut şi
simţit Germania în limba, legenda şi muzica sa”, experienţă care a
început cu traducerea lui FFaauusstt, despre care Goethe însuşi ar fi spus
– aşa cum susţine Théophile Gautier în IIssttoorriiaa  rroommaannttiissmmuulluuii – că-i
o capodoperă, datorită căreia “niciodată nu se înţelesese pe sine
mai bine”(6şi a continuat cu o antologie de poezie germană, cuprin-
zînd traduceri din Schiller, Bürger, Uhland ş.a. 

Nerval a trăit mitul lui Orfeu şi Euridice într-un mod foarte
personal, descriindu-şi trăirile onirice şi crizele de nebunie ca expe-
rienţe ale coborîrii în infernul interior, pe care filosofii romantici l-
au identificat cu inconştientul. El îl reprezintă pe Orfeu în momentul
întoarcerii din Infern, trăind trist şi neconsolat, în doliu continuu
după Euridice. Celebrul sonet EEll  DDeessddiicchhaaddoo  (Dezmoştenitul):

“Sunt negurosul, - văduv, - acel neconsolat
Prinţ aquitan cu turnul căzut pentru vecie :
O stea aveam şi-i moartă, - iar luthu-mi constelat
Un soare negru poartă, cel din melancolie.

În noaptea de mormînt, tu ce m-ai consolat
Dă-mi Posilippul, marea Italiei o-nvie,
Floarea ce-mi sta, de preţ, în suflet dezolat,
Şi bolta cea de viţă cu roza ce se-mbie.

Sunt Phoebus ori Amor?...Lusingan ori Biron?
Mai zece, roş, pe fruntea-mi, al Doamnei sărutat

;

Visat-am grota-n care sirena a’notat…

Şi, dîrz, de două ori trecui peste-Acheron :
Pe lira lui Orfeu ivind pe rînd c-o mînă
Însuspinări de sfîntă şi ţipete de zînă”,

reprezintă, înaintea lui Baudelaire, figura poetului damnat care îşi
asumă, pentru a se mîntui, explorarea răului pînă la capăt. Viaţa lui
Nerval stă sub semnul „soarelui negru”, simbol al melancoliei şi al
doliului care, la fel ca în mitul orfic, duce la închiderea poetului în
sine, prizonier al amintirii fiinţei pierdute. Doliul – susţine Freud –
semnifică „pierderea facultăţii de a alege un nou obiect al iubirii,
care ar putea înlocui iubita moartă, şi abandonul oricărei activităţi
care se află în raport cu amintirea celei absente”(7, ipostază în care
se află Orfeul nervalian. Sărutul Doamnei rămas întipărit pe fruntea
sa nu are doar semnificaţie orfică, ci şi a jurămîntului cavaleresc,
asemănător celui făcut de trubadurii medievali, de fidelitate abso-
lută şi dincolo de moarte. Versul: „Şi, dîrz, de două ori trecui peste-
Acheron”, face aluzie la crizele repetate de nebunie trăite de autorul
HHiimmeerreelloorr, văzute ca tot atîtea călătorii în lumea de dincolo.

Înainte de Proust, Nerval încearcă dă recupereze timpul
pierdut prin intermediul memoriei, cu diferenţa că, dacă pentru au-
torul romanului ÎÎnn  ccăăuuttaarreeaa  ttiimmppuulluuii  ppiieerrdduutt  memoria este invo-
luntară, pentru poetul HHiimmeerreelloorr este voluntară, căutarea lui
constituind un act de voinţă de a depăşi limitele vieţii individuale,
încît ajunge să rememoreze – remarcă Georges Poulet – şi „un timp
cînd nu a trăit”(8, identificîndu-se mistic cu fiinţa eternă. Voinţa ira-
ţională schöpenhaueriană de a trăi îşi asociază memoria poetului
în ritm muzical, deschizîndu-i limitele temporale ale vieţii sale în
perspectiva infinită a eternităţii. Anticipînd estetica simbolismului,
Nerval atribuie poeziei un principiu muzical, urmat în transfigurarea
trăirii de fantezie. Astfel în prima secvenţă a poeziei intitulată chiar
FFaanntteezziiee:

„O arie există, o ştiu şi pentru ea
Aş da or’ce Rossini, ori Mozart, or’ce Weber,
O arie prea veche, prea tristă, prea funebră,
Sunînd cu farmec tainic doar la urechea mea.

Or, simt de cite ori auzu-mi înfioară
Cu două veacuri inima-mi c-a întinerit : -“,

el invocă o muzică nostalgică originară, care-i provoacă, în a doua
secvenţă, viziunea unei alte vieţi trăite în vremurile apuse ale cava-
lerismului, amintindu-i figura unei femei iubite în taină:

„Sub Ludovic al treisprezecilea sîntem : văd afară
Verde peisaj, mai galben acum în asfinţit.

Văd un castel de ţiglă şi colţ de piatră caldă
Cu vitrele vopsite în purpurii culori,
Încins cu parcuri mari, o apă care-i scaldă
Picioarele la poale şi curge printre flori.

O doamnă stă apoi, la o fereastră-naltă,
Blondă, cu negri ochi, în portu-i boieresc,

Dumitru Chioaru
GÉRARD DE NERVAL

Avatarele lui Orfeu
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Pe care am văzut-o, se poate, într-o altă
Viaţă... – şi de care acum îmi amintesc”.

Dar orfismul lui Nerval se dezvăluie mai ales în povestirea
poetică AAuurreelliiaa, publicată în 1955 cu visul VViissuull  şşii  vviiaaţţaa..  AAuurreelliiaa  şi re-
luată în completarea volumului de proză FFiiiicceellee  ffooccuulluuii..  AAuurreelliiaa  este
confesiunea dragostei lui pentru Jenny Colon, actriţa care a murit la
scurtă vreme după ce coincidenţa banală dintre vîrsta ei, identică cu
a lui, şi numărul casei unde locuia, a însemnat pentru poetul pasio-
nat de ocultism şi cabală o premoniţie. Alţi cercetători ai operei sale
au identificat-o în Aurelia pe baroana Sophie de Feuchѐres, dece-
dată înaintea actriţei Jenny Colon, care i-a inspirat această scenă
atît de poetică prin imaginile baroce ale contopirii ei magice cu fru-
museţile unei grădini cu flori, încît poate fi citită ca un poem în proză
de sine stătător: „Doamna care mergea înaintea mea, unduindu-şi
talia zveltă cu o mişcare ce făcea să-i sclipească în mii de nuanţe fal-
durile rochiei de tafta cu ape, şi-a petrecut graţioasă braţul pe după
tulpina înaltă a unei nalbe, apoi a prins să crească în lumina lim-
pede a unei raze, în aşa fel încît, încetul cu încetul, grădina îi îm-
prumuta înfăţişarea, iar straturile de flori şi copacii deveneau
podoabele şi volanele veşmintelor ei; pe cînd chipul şi braţele-i îşi
desenau conturul din norii purpurii ai cerului. Astfel, pe măsură ce
se transfigura, o pierdeam din ochi, căci părea că se topeşte în pro-
pria-i înălţime. <O, nu fugi! am strigat eu... căci natura piere odată
cu tine!>”. Indiferent însă care dintre cele două femei a fost model
pentru Aurelia, invocată ca o Euridice „pierdută a doua oară” la în-
ceputul părţii secunde a povestirii, moartea lor a însemnat pentru
Nerval un prilej de a-şi mitiza drama existenţială ca avatar orfic.

Mitizării existenţei i se asociază credinţa orfică în trans-
migraţia sufletelor şi, ca o obsesie frecvent întîlnită la romantici,
motivul dublului. Iar realităţii i se substituie visul, numit în enunţul
cu care începe povestirea, „a doua viaţă”, ceea ce constituie sub-
stanţa biografiei romanţate DDuubbllaa  vviiaaţţăă  aa  lluuii  GGéérraarrdd  ddee  NNeerrvvaall  de
René Bizet(9. Visul înseamnă pentru Nerval nu numai un mijloc de
evadare din realitate, ci şi – remarcă Albert Béguin în SSuufflleettuull  rroo--
mmaannttiicc  şşii  vviissuull  ––  o eliberare „de conştiinţa individului închis în
sine”(10. Visul nu reprezintă, aşadar, existenţa corporală a omului, ci
a sufetului care transcende limitele existenţei fizice în plan metafi-
zic: „N-am putut, fără înfioarare, să străpung acele porţi de fildeş
ori de os ce ne despart de lumea nevăzută. Primele momente ale
somnului sunt imaginea morţii; o amorţeală neguroasă ne cuprinde
mintea şi nu putem stabili clipa anume în care eul, sub o altă formă,
continuă opera existenţei. Este un subterann conturat care încet,
încet se luminează şi unde, din umbră şi din noapte, se desprind fi-
gurile palide, încremenite în gravitatea lor, ce locuiesc în sălaşul lim-
burilor. Apoi tabloul se încheagă, o licărire nouă luminează aceste
arătări ciudate şi ni le joacă dinainte: - lumea Spiriteor se deschide
către noi”. Orfică este tocmai viziunea trupului ca ca închisoare a
sufletului căzut în lume, de unde încearcă să se întoarcă la originile
sale, în reverie sau în vis.

Nerval argumentează cauza acestor viziuni făcînd referire
la MMeemmoorraabbiilliiaa  lui Swedenborg, denumindu-şi la fel ultimele pagini
ale povestirii AAuurreelliiaa, dar în cele din urmă recurge la „impresiile unei
îndelungate boli care s-a desfăşurat pe de-a întregul în tainele spi-
ritului meu”. Această boală începe odată cu „revărsarea visului în
viaţa reală”, care şterge diferenţa dintre veghe şi somn, încît poetul
devine captiv voluntar al unei vieţi onirice în care fiinţele şi lucrurile
iau halucinant înfăţişare dublă: „Pentru mine, singura diferenţă din-
tre veghe şi somn era că în cea dintîi stare totul mi se transfigura în
faţa ochilor; fiecare persoană care se apropia de mine arăta schim-
bată, obiectele materiale aruncau un fel de penumbră care le mo-

difica forma, iar jocurile luminii, împerecherile de culori se des-
compuneau în aşa fel, încît mă ţineau prins într-un şir neîntrerupt
de impresii, care se înlănţuiau şi a căror probabilitate, visul, mai dez-
bărat fiind de elementele exterioare, o purta mai departe”. În somn,
are o viziune care îl încredinţează că prin intermediul visului poate
trece dincolo de aparenţe spre cunoaşterea esenţelor/ arhetipuri-
lor: „Se făcea că zeiţa îmi apare în faţă, spunîndu-mi: < Eu sînt
aceeaşi cu Maria, aceeaşi cu maica-ta, aceeaşi de asemenea pe care,
sub toate înfăţişările , ai iubit-o întotdeauna. La fiecare încercare la
care erai supus, am lepădat una dintre măştile care-mi ascund chi-
pul, şi în curînd mă vei vedea aşa cum sînt...> . O livadă încîntătoare
s-a ivit dintre nori, în spatele ei o lumină blîndă şi pătrunzătoare
strălucea asupra acestui paradis, şi totuşi nu-i auzeam decît vocea,
însă mă simţeam cuprins de o beţie plină de vrajă”. 

Visul şi reveria sunt, de fapt, căi de a se cunoaşte pe sine.
Reveria – explică Bachelard în cartea pe această temă – „care îl
transportă pe visător într-o altă lume, face din acesta un altul decît
el însuşi. Cu toate acestea, altul este tot el însuşi, dublul său”(11, afir-
maţii ce par desprinse din confesiunile şi reflecţiile lui Nerval care
declară în povestirea AAuurreelliiaa: „Eu sînt altul”. Această credinţă pro-
vine – scrie Nerval – dintr-o „tradiţie binecunoscută în Germania,
care spune că fiecare om are un dublu al său şi că, atunci cînd îl
vede, moartea este aproape”, dar trăirile sale i-au dezvăluit că du-
blul nu este diferit ci identic omului, ceea ce reprezintă o situaţie
absurdă, fără ieşire. „Nici o ieşire, – constată Jean-Pierre Richard – în
afara unirii mistice dintre acelaşi şi acelaşi”(12. Nici o ieşire decît si-
nuciderea. În eseul sau critic GGéérraarrdd  ddee  NNeerrvvaall  eett  lleess  ddooccttrriinneess  ééssoo--
ttéérriiqquueess, Jean Richer susţine că Nerval s-a sinucis ca să-şi omoare
dublul(13.

Pentru Nerval, problema dublului a însemnat, mai de-
grabă, o întîlnire cu propriul destin faţă de care a avut, alternativ, o
dublă atitudine: să fugă, asemenea lui Oedip, în lungi călătorii din
care s-a născut una dintre cele mai frumoase cărţi de acest gen,
CCăăllăăttoorriiee  îînn  OOrriieenntt, ori să-l provoace curmîndu-şi viaţa. Şi-a trăit însă
drama scriind-o. „Nerval – apreciază Jean Richer de astă dată în stu-
diul introductiv al unei antologii de texte reprezentive ale poetului
– s-a pus întreg în opera sa, împlinind un sacrificiu cu adevărat
orfic”(14. Moartea sa dă însă un alt final mitului lui Orfeu şi Euridice.
Orfeul mitic sfîrtecat de Bacante trăieşte, în avatarul nervalian, ex-
perienţa autosfîrtecării, care a marcat destinul poeziei moderne.

Note:

Folosesc pentru poezii traducerile lui Leonid Dimov din volumul Nerval, PPooee--
zziiii, Ed. Univers, 1979, iar pentru povestirea AAuurreelliiaa,,  traducerea Irinei Bădescu
din volumul FFiiiicceellee  ffooccuulluuii, Ed. Univers, 1974.
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Rodica Grigore

Carte străină

Ambiguitate și umanitate

A înţelege şi a justifica sunt două acţiuni complet diferite, pare
a afirma Javier Cercas în subtextul fiecăruia dintre romanele sale.
Iar dacă, de pildă, în Soldaţii de la Salamina (2001), carte care l-a
impus rapid nu numai în spaţiul cultural spaniol, ci pretutindeni
unde textul acesta a fost tradus, scriitorul evalua consecinţele rău-
lui asupra lui Rafael Sánchez Mazas, o fiinţă ce privea mereu spre
trecut, în Viteza luminii (2005), Cercas are în vedere posibila relaţie
cu viitorul a indivizilor marcaţi de fapte pe care le-au săvârşit la un
moment dat şi într-un anumit context. 

Considerat în Spania, înainte de publicarea Soldaţilor de la Sa-
lamina, mai degrabă un specialist în literatura contemporană menit
a-şi dedicat existenţa cursurilor universitare, Javier Cercas (născut
în 1962) devine, aproape peste noapte, după uriaşul succes de care
se bucură romanul său apărut în anul 2001, unul dintre cei mai de
seamă reprezentanţi ai noului val de prozatori spanioli. De aici,
poate, şi influenţa pe care metoda şi structura narativă folosite în
Soldaţii de la Salamina le-au exercitat chiar şi asupra (mai ales asu-
pra!) creaţiilor ulterioare ale lui Cercas. Iar acest lucru se vede,
poate, mai bine decât oriunde în Viteza luminii. Căci, aici, la fel ca şi
în romanul anterior, avem de-a face cu un personaj central care îşi
caută – finalmente îşi şi găseşte – vocaţia de scriitor, cu prezentarea
nuanţată a dificilului proces de creaţie literară şi cu evocarea unui
război. Iar dacă în Soldaţii de la Salamina războiul descris era marea
obsesie a Spaniei, şi anume Războiul Civil, aici conflagraţia e alta:
Războiul din Vietnam. Numai că, dacă în primul caz evocarea unor
fapte de-a dreptul inimaginabile era tocmai elementul care deter-
mina actul de pietate salvatoare (miracolul iertării de care are parte
Sánchez Mazas, falangistul salvat de soldatul care refuză să-l ucidă),
în Viteza luminii războiul transformă orice posibil erou într-un per-
sonaj dezumanizat, a cărui salvare personală rămâne problematică. 

Căci Rodney Falk, profesor într-o universitate americană, fost
combatant în Vietnam, pare a nu-şi regăsi, după întoarcerea acasă,
punctele cardinale şi, încă şi mai grav, a nu mai putea să se recu-
noască pe sine. Iar evoluţia sinuoasă a acestuia reprezintă pretex-
tul de care Javier Cercas avea nevoie pentru a construi un discurs
narativ impresionant în aparenta sa simplitate, şi pentru a aduce în
discuţie, dar de astă dată altfel, nu doar războaiele epocii contem-
porane, ci mai cu seamă efectele pe care acestea le au asupra tutu-
ror celor care le poartă; fie din convingere, fie din incapacitatea /
neştiinţa de a li se opune.

La prima vedere, romanul pare a fi un soi de istorisire a vieţii
suficient de plictisitoare pe care o duce dincolo de Ocean protago-
nistul, tânăr intelectual catalan ajuns în Statele Unite ale Americii,
la Urbana, ca lector de limba spaniolă, ocupaţie care îi oferă, într-un
moment de răspântie al vieţii sale, un veritabil colac de salvare atât
din punct de vedere material, cât şi spiritual. Inspirat în parte de
propriile experienţe trăite în lumea universitară americană, Cercas
dă senzaţia, cel puţin în primele pagini, că va scrie o versiune his-

panizată a atât de cunoscutelor „campus novel” (romanele prove-
nite din spaţiul anglo-saxon şi axate pe descrierea aventurilor mai
mult sau mai puţin imaginare pe care personajele le trăiesc în cam-
pusurile marilor universităţi). Însă, aproape pe nesimţite, din câteva
aluzii şi pasagere sugestii, dincolo de aparenţa aceasta, cititorul in-
tuieşte că Viteza luminii înseamnă ceva mai mult; mult mai mult.
Căci unul dintre colegii de care tânărul catalan se apropie într-un
mod de-a dreptul inexplicabil este Rodney Falk – care, în afara ati-
tudinilor stranii şi a reacţiilor pe care mai nimeni nu le poate înţe-
lege, găseşte pentru tânărul romancier fără operă venit din Spania
în SUA ca pe un nou tărâm al făgăduinţei, răbdarea care, faţă de cei-
lalţi, pare a-i lipsi. Numai că Rodney, aşa cum se va vedea pe par-
cursul cărţii, nu doar că participase la Războiul din Vietnam, ci
ajunsese să comită, acolo, fapte abominabile. 

Diferenţa faţă de situaţiile din Soldaţii de la Salamina e clară:
dacă acolo, chiar şi în cele mai disperate momente, personajele gă-
seau resurse de generozitate şi de compasiune, Viteza luminii e un
adevărat studiu al răului şi al urmărilor pe care situarea fiinţei
umane în rău le are – chiar şi după ani de zile. Javier Cercas duce
până la capăt temerarul demers de a demonstra cum persoane la
prima vedere bune şi înţelegătoare, asemenea naratorului şi, im-
plicit, asemenea fiecărui cititor, sunt în stare să se transforme,
uneori, în adevăraţi monştri. La velocidad de la luz devine, deci, o co-
borâre în infernul din inima întunericului care ameninţă să cu-
prindă, în unele momente, întreaga umanitate. Un rău şi un
întuneric de care nici măcar naratorul – el, cu atât mai puţin! – se
poate salva. Nu întâmplător, epigraful romanului e reprezentat de
câteva versuri ale lui Ingeborg Bachmann: „Răul, nu greşelile, dăi-
nuie,/ doar tăietura făcută de rău, doar ea nu trece,/ se deschide
noaptea, în fiece noapte.” Mesajul cărţii lui Cercas tulbură prin sim-
plitatea voită a situaţiilor cu care cititorul este confruntat: Rodney
ar putea fi prietenul fiecăruia dintre noi, devenind, din punct de ve-
dere simbolic, şi un dublu al naratorului, dar şi, în egală măsură,
acel „duşman necunoscut” pe care fiecare om îl poartă în sine. 

Alegând să se apropie, pornind de la estetic, de domeniul eti-
cului, Javier Cercas se situează în descendenţa unor scriitori precum
Joseph Conrad sau Henry James. Căci, fără îndoială, nu se scriu ro-
mane pentru a înţelege ceva, ci, aşa cum afirma James, tocmai pen-
tru că există ceva care nu poate fi înţeles. Convins la rândul său de
acest adevăr, Cercas consideră implicit că demersul scrisului şi
aventura ca atare a scriiturii reprezintă modalităţi de descifrare a
numeroaselor necunoscute cu care fiinţa umană se confruntă în fie-
care zi. Mai mult decât atât, autorul nu vrea să justifice ceva şi cu
atât mai puţin să explice, ci să înţeleagă. Nu de ce şi în ce context a
ajuns Rodney să fie un criminal de război, ci cum funcţionează na-
tura umană. Asta determină şi eşecurile naratorului care reia parcă,
după ani de zile, eşecurile – fie ele şi de altă natură – ale lui Rodney
Falk. Amândoi vor căuta salvarea şi eventuala purificare prin du-
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rere, numai că vor constata, fiecare în felul său şi fiecare pentru
sine, că uneori ispăşirea nu este posibilă într-un univers al violenţei,
al eternei cruzimi şi al unei imense singurătăţi. Poate doar litera-
tura să reprezinte drumul care duce la lumină, rolul artei şi al artis-
tului fiind alte preocupări constante pe care le regăsim în opera lui
Javier Cercas, dar care acum primesc o nouă consistenţă. 

Nu o dată, Cercas a citat cuvintele profesorului Jorge Wagen-
sberg, fizician de renume, care spunea că ghicirea viitorului este una
dintre cele mai vechi ocupaţii ale oamenilor, tot ea fiind o metaforă
pe care o putem folosi pentru a defini, măcar într-o oarecare mă-
sură, chiar orientări din fizica contemporană, unele dintre ele du-
când până la teoria relativităţii elaborată de Albert Einstein... De aici
provine şi sugestia titlului romanului de faţă, căci „viteza luminii” ar
trebui să-i poată face pe oameni să întrevadă consecinţele pe care
faptele lor le pot avea în viitor. Tulburător e faptul că în romanul
acesta momentele esenţiale ce marchează existenţa umană ţin de
experienţa răului şi de un adevărat domeniu malefic pe care indivi-
dul pare a nu-l mai putea controla. Însă, fără a deveni vreo clipă pa-
tetic sau didactic, Javier Cercas ştie cum să aducă, fie şi la final,
speranţa – în puterea creaţiei literare de a ajuta fiinţa umană să-şi
exorcizeze demonii, de a da piept cu realitatea şi, eventual, de a în-
trevedea şansa viitoare de menţinere a credinţei în existenţa bine-
lui în lume. 

Cartea, însă, vorbeşte apăsat despre singurătate, iar Cercas
desfăşoară, altfel decât Paul Auster şi a sa The Invention of Solitude,
de pildă (text citat şi citit de naratorul din Viteza luminii), un adevă-
rat studiu asupra solitudinii şi asupra incapacităţii omului de a mai
comunica. Nici măcar prietenia necondiţionată nu poate anula vi-
novăţiile. Şi nici nu poate contrabalansa pierderile. Sigur, orice scrii-
tor trebuie să scrie mereu despre celălalt pentru a putea fi credibil,
după cum repetă Javier Cercas, numai că, în anumite circumstanţe,
celălalt este cel pe care îl poartă în / cu sine. Romanul se trans-
formă, deci, o dată în plus, căci deja devenise evaluare a consecin-
ţelor răului din aparentă istorie a existenţei universitare. Iar spre
final e evident că Viteza luminii reprezintă o extraordinară punere
în discuţie a etapelor nu o dată dureroase ce duc către adevărata li-
teratură. 

Scriitura însăşi este, în această carte, un recurs la memoria cul-
turală, iar romanul invocă – şi convoacă – numele tuturor marilor
scriitori a căror influenţă Javier Cercas şi-a asumat-o: de la Scott Fit-
zgerald şi Ernest Hemingway la Flaubert ori Balzac, şi de la Paul Aus-
ter sau Ingeborg Bachmann la Mercè Rodoreda. Căci toată existenţa
aparent plină de succese pe care o va avea la întoarcerea în Spania
tânărul narator nu e decât o altă formă a ratării pe care o trăise Rod-
ney după război, iar de acest lucru el va deveni conştient doar atunci
când, fatalmente, e prea târziu pentru a mai recupera, când soţia şi
fiul său sunt deja morţi, când nu mai ştie ori nu mai poate comunica
cu nimeni. Scriitura devine, aşadar, veritabilă aventură morală, iar
Javier Cercas se dovedeşte a fi marele maestru al unei inedite lecţii
de proză, menite a ne aminti că suntem, fiecare dintre noi, răspun-
zători pentru ceea ce facem, dar şi pentru ceea ce vedem – ori
scriem.  

„Milan Kundera spunea undeva că romanele trebuie să fie uşor
de citit, dar dificil de înţeles – şi sunt întru totul de acord”, afirma Ja-
vier Cercas în 2012, la puţin timp după apariţia cărţii sale intitulate
Legile frontierei (Las leyes de la frontera). Iar scriitorul spaniol conti-
nua: „M-a interesat întotdeauna ambiguitatea, ea se regăseşte în

toate creaţiile mele. Şi mi-ar plăcea să pot scrie într-o zi un eseu care
să se numească Punctul orb, întemeiat pe premisa că romanul este
o specie literară unde lucrurile se spun fără a fi rostite vreodată
până la capăt; toate romanele au acel <<punct orb>> de la care por-
nesc şi pe care îl subliniază, într-un fel sau altul. Asta înseamnă că
la începutul textului trebuie să fie formulată, implicit, o întrebare,
iar la sfârşit nu trebuie să existe un alt răspuns în afara celui pe care
îl oferă însăşi cartea care a fost scrisă. Căci raţiunea de a fi a ficţiu-
nii e ambiguă, la fel ca şi forma sa, tocmai de aceea ea fiind atât de
diferită de jurnalism sau de discursul juridic.”     

Toate acestea reprezintă elemente extrem de importante pen-
tru descifrarea sensurilor romanului Legile frontierei, mai cu seamă
deoarece la prima vedere cartea aceasta pare un soi de naraţiune
de aventuri, plină de suspans şi de răsturnări de situaţie, mizând
mult pe întâmplările care marchează existenţa protagoniştilor: o
bandă de delincvenţi juvenili, condusă de Antonio Gamallo, zis
Zarco, şi de frumoasa Tere. Atras de mirajul unei lumi care îi fusese
necunoscută până atunci şi mai cu seamă fascinat de minunata
Tere, cea cu ochi verzi şi cu nenumărate secrete, de care se îndră-
gosteşte iremediabil, Ochelaristul, un adolescent de şaisprezece ani,
făcând parte dintr-o familie din clasa mijlocie a Geronei, intră în gru-
pul băieţilor răi, dorind să treacă frontiera imaginară (şi nu numai)
care despărţea nu doar cartierele bune ale oraşului de zona rău fa-
mată, ci şi să depăşească graniţele dintre două lumi şi două moduri
de viaţă. Totul este plasat în atmosfera verii lui 1978, la puţină
vreme după încheierea regimului lui Franco, deci într-o epocă în
care Spania însăşi îşi căuta, uneori bâjbâind, drumul spre democra-
ţie şi prosperitate. 

Javier Cercas demonstrează şi aici, la fel ca şi în romanele sale
anterioare, Soldaţii de la Salamina sau Viteza luminii, capacitatea de
a surprinde specificul unui univers uman în doar câteva pagini, dar
şi abilitatea de a caracteriza succint o serie de personaje de neuitat.
În plus, de astă dată, scriitorul se foloseşte de o serie de tehnici na-
rative care contribuie mult nu doar la menţinerea suspansului până
la sfârşit, ci şi la nuanţarea mesajului pe care acest text îl transmite.
Legile frontierei are două părţi (Dincolo şi Dincoace) şi constă în patru
lungi dialoguri pe care un tânăr jurnalist le poartă, în anul 2008, cu
cei implicaţi în întâmplările verii lui 1978: cu ofiţerul de poliţie Cu-
enca, cel care hotărâse să nu-l aresteze pe Ochelarist în momentul
în care banda lui Zarco fusese destructurată, cu directorul închiso-
rii din Gerona, unde Zarco va ajunge în 1999 (deci la douăzeci şi unu
de ani de la evenimentele care le marcaseră tuturor adolescenţa), şi
cu fostul Ochelarist, acum avocatul de succes Ignacio Cañas, cel
care, aparent inexplicabil, decide să devină apărătorul lui Zarco şi
să-l sprijine pe acesta în încercarea de a ieşi din închisoare. 

Titlul cărţii trimite în primul rând la un film japonez, Frontiera
albastră, difuzat în Spania şi bucurându-se de un imens succes în
anul 1978 în rândul tinerilor, prezentând lupta unor urmaşi asiatici
ai lui Robin Hood împotriva nedreptăţilor de tot felul. Ochelaristul,
chinuit de câţiva colegi de clasă şi neştiind cum să facă faţă situaţiei,
are tendinţa să privească banda lui Zarco şi a lui Tere ca pe o izbă-
vire de umilinţele îndurate din partea foştilor prieteni şi să ideali-
zeze mai mult decât ar fi cazul acţiunile acestora. Care, de la furturi
din buzunare sau de la mici înşelăciuni ajung la jafuri armate şi spar-
geri de bănci. Frontiera dintre cei buni şi cei răi devine de-a dreptul
imposibil de trasat pentru Ochelarist, iar preocuparea lui Javier Cer-
cas este, acum, de a discuta din nou, la fel cum o făcuse şi în alte
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creaţii, dar de astă dată pornind de la premise diferite, raportul din-
tre bine şi rău în societate şi în existenţa personală. Pe de altă parte,
însă, titlul acestui roman are în vedere şi un alt demers al autorului:
şi anume explorarea unui domeniu pus sub semnul ambiguităţii şi
situat undeva la mijloc între ficţiunea pură şi realitatea istorică. Pen-
tru că, în construirea personajului Zarco, Javier Cercas a pornit de la
date concrete ale existenţei unui delincvent cunoscut în anii ‘70 –
‘80, în Spania, Juan José Moreno Cuenca, (zis „El Vaquilla”, 1961 –
2003) şi, de asemenea, de la conştientizarea importanţei unui fe-
nomen de amploare în aceiaşi ani în Peninsulă: delincvenţa juve-
nilă. Căci într-o lume în care vechile reguli ale statului autoritar nu
mai funcţionau, iar democraţia era încă extrem de fragilă, provocă-
rile principale cu care trebuia să se confrunte şi cărora trebuia să le
facă faţă tânăra generaţie erau drogurile, alcoolul şi violenţa. Re-
zultatul va fi, în Legile frontierei, o uluitoare reproducere a realităţii
istorice dublată de o intrigă romanescă de zile mari, dar şi de un
plan subtextual, ce vizează probleme etice şi obligă cititorul la o pro-
fundă meditaţie asupra unor realităţi sociale, dar şi asupra proprii-
lor alegeri în situaţii date.             

Sigur că toate întâmplările prin care trece mica bandă a lui
Zarco sunt contextualizate şi ţin de lumea specifică Geronei acelei
epoci, numai că Javier Cercas a insistat nu o dată că, dincolo de si-
tuarea clară într-un anumit loc şi timp, e vorba despre constante în
privinţa comportamentului unor tineri debusolaţi, care se ascund
în spatele unei aroganţe de faţadă şi al unui curaj vecin cu lipsa
completă de responsabilitate tocmai pentru a nu-şi recunoaşte slă-
biciunile şi singurătatea. Fiindcă, dincolo de integrarea mai mult sau
mai puţin clară în bandă, adolescenţii din Legile frontierei sunt ex-
trem de singuri şi de însinguraţi, incapabili să depăşească dificulta-
tea comunicării reale şi să-şi satisfacă nevoia de apartenenţă şi de
căldură altfel decât prin afişarea indiferenţei sau prin recursul la
violenţa gratuită. 

În egală măsură, autorul are în vedere, în acest roman, şi ra-
portarea la o tradiţie literară strălucită, câtă vreme prezentarea
existenţei celor aflaţi la marginea societăţii sau a celor excluşi din ea
fusese una dintre preocupările de seamă în Mizerabilii de Victor
Hugo, Oliver Twist, de Charles Dickens sau în mai multe scrieri ale
lui Zola – în acest caz fiind vorba despre viziunea sumbră asupra
acestora. În literatura spaniolă, trilogia intitulată Lupta pentru viaţă
a lui Pio Baroja, sau Vremea tăcerii, de Luis Martin Santos, abordează
aspecte similare sau înrudite. Unde s-ar situa, în acest context, Ja-
vier Cercas? Şi ce alegeri etice sau estetice sugerează el cititorului?
Interesant e că, deşi neezitând apropierea tematică de predeceso-
rii săi, ba chiar subliniindu-o el însuşi, Cercas nu a formulat nici
măcar o sugestie interpretativă. El nu se face avocatul nici uneia
dintre părţi şi nu vrea să convingă pe nimeni că delincvenţii de la
sfârşitul anilor ‘70 ar fi fost victimele unei societăţi nedrepte, dar
nici că, dimpotrivă, aceştia ar merita să plătească preţul propriei in-
conştienţe. În loc de aşa ceva, prin intermediul tehnicii punctului de
vedere şi al perspectivismului ce ia naştere de aici (mai cu seamă
prin intermediul dialogurilor pe care personaje implicate în acele
întâmplări le au cu jurnalistul aparent neimplicat şi ale cărui nedu-
meriri exprimă, pe alocuri, intuiţii ale autorului însuşi), Javier Cercas
situează totul pe tărâmul ambiguităţii. Viziunea pe care o au perso-
najele asupra trecutului e diferită, fără îndoială, însă remarcabil ră-
mâne faptul că punctele de vedere pe care cei intervievaţi (foşti
martori ai evenimentelor) le exprimă nu sunt întru totul discor-

dante. De altfel, Ignacio Cañas însuşi va trebui să admită, la final,
că nu ştie nimic şi că e complet lipsit de certitudini: „Aşa că am ho-
tărât să las lucrurile aşa cum au căzut, să nu întreb nimic. Nu ştiam
cine minţise sau cine spusese adevărul.” Totul rămâne, deci, deschis
interpretării şi demonstrează că, adesea, adevărul constă într-o
suită de adevăruri ce trebuie atent scrutate şi cu răbdare evaluate
pentru a-şi dezvălui semnificaţiile.  

Apoi, Cercas nu cultivă nicidecum un perspectivism ideologic,
ci duce la perfecţiune o tehnică literară, plus implicaţiile faliilor tem-
porale: 1978, 1999, 2008 (când jurnalistul acceptă să redacteze, în
urma interviurilor pe care le realizează, o cronologie a întâmplărilor
care au avut loc cu decenii în urmă) ce separă cumva trecutul de
prezent, dar deopotrivă demonstrează că prezentul nu poate fi trăit
în absenţa trecutului; de aici şi eficienţa estetică a procedeului şi
eliberarea textului de orice încărcătură inutil partizană. Totul dă
senzaţia că se construieşte pe parcurs, din mers, că adevărul, pen-
tru a fi dezvăluit şi înţeles, trebuie privit din cele mai diferite un-
ghiuri de vedere. Astfel, mitul lui Zarco, creat şi păstrat viu de febra
mediatică ce a urmat încarcerării sale, se va dovedi în final a fi un soi
de cal troian de carton, care, în faţa realităţii reale a existenţei într-
o Geronă a sfârşitului de mileniu, se va prăbuşi sub greutatea pro-
priei sale imagini revolute. Iar realul Antonio Gamallo nu e altceva
decât un om incapabil să trăiască într-o lume ale cărei reguli le ig-
norase sau le încălcase vreme de decenii. Tragismul personajului
provine, desigur, din această inadecvare, iar arta lui Javier Cercas
constă şi în abilitatea de a nu îmbrăţişa vreun punct de vedere, ori-
cât de tentat ar putea fi, în anumite momente, să o facă. Dar şi în
arta de a crea impresia fatalităţii de care nici un personaj nu poate
scăpa. Tocmai de aceea, oarecum asemănător cu marele model re-
prezentat de Don Quijote al lui Cervantes, scrierea cărţii este încor-
porată actului narativ, care vizează efortul de informare şi de
investigare al unui jurnalist detaşat de evenimentele petrecute, dar
care la fel cum se întâmplă şi în alte romane spaniole, precum El día
de mañana, de Ignacio Martínez de Pison sau Años lentos, de Fer-
nando Aramburu, nu e întru totul detaşat de epoca ce a marcat evo-
luţia Spaniei spre democraţie.

Apropiat de unii exegeţi de maniera de a scrie a lui Joseph Con-
rad sau de tehnica de căutare a adevărului prezentă în unele texte
ale lui Truman Capote, iar de alţii de Juan Marsé sau Mario Vargas
Llosa, în privinţa ritmului alert şi acuităţii cu care sunt puse în dis-
cuţie marile probleme ale epocii contemporane, ori chiar de Jorge
Luis Borges în ceea ce priveşte încifrarea mesajului textual, Javier
Cercas rămâne preocupat de nesfârşitele nuanţe stabilite în (din-
totdeauna complicatul...) raport între realitate şi ficţiune, elabo-
rând, în Legile frontierei, dincolo de şirul de întâmplări ce marchează
tumultuoasa viaţă a personajelor sale, o simbolică hartă pe care tra-
sează, iar şi iarăşi, graniţele mereu fragile dintre tărâmul adevăru-
lui şi cel al nenumăratelor faţete ori ipostaze ale acestuia. 

JJaavviieerr  CCeerrccaass,,  VViitteezzaa  lluummiinniiii..  

TTrraadduucceerree  şşii  nnoottee  ddee  IIlleeaannaa  SScciippiioonnee,,  BBuuccuurreeşşttii,,  EEddiittuurraa  LLeeddaa,,  22000099..

JJaavviieerr  CCeerrccaass,,  LLeeggiillee  ffrroonnttiieerreeii..  

TTrraadduucceerree  ddee  CCoorrnneelliiaa  RRăădduulleessccuu,,  BBuuccuurreeşşttii,,  

EEddiittuurraa  HHuummaanniittaass  FFiiccttiioonn,,  22001177.
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La modul simplu, adică în datele exteriorităţii, lectura are
o dublă condiţionare, spaţială și temporală. Cea dintâi se referă
la faptul că textul, având o dimensiune precizată, „naturală”, își
oferă o întindere vizibilă care se cere parcursă. Simultan și in-
tercondiţionat, respectiva pe-trecere se înscrie în durată, ceea
ce o aduce în atingere cu timpul, cu mișcările aferente acestuia.
Ar urma, însă, alte procesualităţi deschise în continuare altor
condiţionări, alimentate de diferenţieri adesea spectaculoase,
antrenând deopotrivă subiectul și obiectul. În zona relaţiona-
rului, de pildă, va intra în acţiune intenţia subiectului (lectorul),
decurgând cu precădere din starea „competenţei” sale și, apoi,
ca realitate de suport, din „calitatea” provocării obiectului (tex-
tul). În principiu și prin generalizare, ansamblul ar indica, prac-
tic, acţiunea unui cititor multiplu aflat în faţa unor texte
multiple, situaţie de necuprins și, în consecinţă, de nedefinit.
Or, simplificarea inerentă oricărei structurări teoretice, supuse
demonstraţiei și argumentului, este dependentă de experienţa
repetabilă (atingerea acesteia în trepte nu este un impediment),
deci în ordinea constanţei și înafara imprevizibilului, chiar dacă
oferta obiectuală este nelimitată. Dar, spre deosebire de alte
experienţe, lectura a fost și este considerată ca activitate în plan
spiritual, de unde întrebarea dacă o compactare pe principiile
normării poate fi, aici, posibilă. Căutarea „regulii” se află și la
baza amplului studiu al lui Matei Călinescu A citi, a reciti. Către o
poetică a (re)lecturii (ediţia engleză din 1993; ediţia românească
adăugită din 2007).

O precizare, iniţială încă, deși en passant, ne arată că teo-
reticianul nu este reţinut de „activitatea privată care este ade-
seori cititul”, ceva mai departe menţionând că întreaga
chestiune a lecturii „hedoniste”, stimulată editorial prin litera-
tura de masă, comercială, răspunzând aliniamentelor ”pieţei”,
nu iese din câmpul superficiilor încadrate de Roland Barthes de-
rizoriului prezentului. El se va acorda, deci, doar unei lecturi
„încă disponibilă pentru cercetare”, în care textul literar este
abordat cu „o ipoteză construită” nu numai cu acurateţea nece-
sară, ci și prestabilind verificarea ulterioară prin reluarea sem-
nificaţiilor pierdute la lectura liniară: „Ca și noţiunea de primă
lectură, cea de recitire este un construct teoretic, un model ipotetic
menit să ne ajute să înţelegem mai bine anumite experienţe fami-
liare (de fapt, recitim mult mai des decât credem) pe care, de obi-
cei, nu le conștientizăm”. Așadar, dacă prima lectură conservă
tendinţa liniarităţii, relectura se va apropia de principiul her-
meneutic, impunându-se ca „metaforic-circulară”, având cercu-
rile de înţelegere în expansiune, ca un amplu racord la ceea ce

înseamnă plasarea și vibrarea în spaţiul cultural (ca asimilare,
ca informare, ca simţire, ca ecou, ca inovaţie, ca fiinţare deci).
„Problema sensului ascuns” al textului va începe chiar de la a găsi
modalitatea „tehnică” de înlăturare a aparentului haos textual,
a „hazardului” din circuitul întâmplărilor și se împlinește în actul
dublei acţiuni asupra operei: „(Re)citirea și interpretarea (în sen-
sul activ al lui a iinntteerrpprreettaa, acela de a face presupuneri și a lua ddee--
cciizziiii  iinntteerrpprreettaattiivvee – subl. aut. – n.n.) sunt operaţii mentale atât de
strâns înrudite, încât deseori par nediferenţiabile”. De aici, „încer-
carea de a răspunde într-o manieră nouă, originală, cel puţin la câ-
teva dintre întrebările importante puse de text, întrebări pe care
simplii cititori sau re-cititori își pot permite să le lase fără răspuns,
nediminuându-și ppllăăcceerreeaa (subl. aut. – n.n.) obţinută prin parcur-
gerea textului”, apoi confruntarea cu alte interpretări, așadar
continuul efort de a oferi „cadre noi pentru generarea sensului”.

Cazul special îl reprezintă lectura profesionistului, în care
recitirea poate dubla prima lectură, act posibil în prezenţa „ca-
pacităţii minţii de a adopta o perspectivă caracteristică recitirii în
cursul parcurgerii în premieră absolută a unui text”. E vorba, în
principal, de o depășire a informaţiei de fond, a detaliilor și chiar
a tipului de organizare textuală, în parte familiare prin datele
experienţei și ale cunoașterii, intenţia sa fiind astfel dirijată
către accesarea „tezei centrale a lucrării” și a „calităţii” construc-
tului literar. Ca atare, mișcarea respectivă se poate contrage la
fel de bine într-o reușită „excepţional de competentă”, dar și într-
o prestaţie superficială: „În general – explică Matei Călinescu, su-
gerînd deformaţia rutinieră –, numărul criticilor ce se adresează
eexxpplliicciitt  (subl. aut. – n.n.) problematicii recitirii este surprinzător
de redus chiar și printre adepţii teoriei rreeaaddeerr--rreessppoonnssee, iar cei ce
scriu o critică practică, indiferent cât de convingătoare, și operează
cu distincţia citire vs. recitire sunt și mai puţini”. Și, în plus, cu toate
că textul literar pare a facilita el însuși o atare tehnică a lectu-
rii, chiar gesticulaţia hermeneutică induce dificultăţi în temeiul
impasului apărut din necesitatea paradoxală de a raporta cu-
noașterea întregului la cunoașterea părţilor, dar și invers, într-
o simultaneitate practic imposibilă. Situaţia limită ar fi ilustrată
de apariţia unui text „anume destinat recitirii”, cum este Ulise al
lui Joyce – detaliată de Matei Călinescu prin invocarea conside-
raţiilor lui Joseph Trank (Spatial Form in Modern Literature din
1945), dar și prin menţionarea opiniei lui Borges că romanul res-
pectiv este ilizibil –, „mutaţie” justificată prin inexistenţa unei
atât de „monstruoase ” memorii a unui receptor în stare să de-
pășească încă de la început acea enormă diagramă a dificul-
tăţilor, întinsă de la stridenţele de dicţionar până la
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imprevizibilele insinuări intertextuale. Să notăm, totuși, că, dincolo de posibilitatea ori imposibilitatea lecturii liniare și a înţele-
gerii nuanţate a textului, cu sau fără efort susţinut la relectură, scriitura (fapt prevăzut de Jung) poate fi deschisă și jocului inte-
lectual exercitat pe texte-enigmă și sfârșit în plăcerea decriptării, dacă nu chiar în iluzia posibilei decriptări. Obișnuit, însă, ne
menţinem doar în spaţiul securizat unde ”scopul final al unei […] lecturi este auto-citirea, ca mijloc de auto-cunoaștere”, deoarece –
așa cum scria Proust – „Opera scriitorului e doar un fel de instrument optic oferit lectorului spre a-i da posibilitatea să discearnă ceea
ce n-ar fi perceput singur, fără ajutorul […] cărţii”.

Dar, consideră Matei Călinescu, o asemenea perspectivă, care aliniază opera literară ca „obiect intenţional pur” (e teza teoriei
germane a receptării, dezvoltată îndeosebi de Ingarden și Iser), structurează o ciudată închidere/deschidere temporală a finaliz-
ării lecturii: procesul început sub semnul proiecţiei intenţionale a autorului, consacrat în fapt, sfârșește în „concretizarea” actului
prin demersul cititorului. În centrul discuţiei nu se află nici tempoul lecturii, straturile textuale și capacitatea de „consum” a aces-
tora impunând ritmul parcurgerii „obiectului” (mai lent sau mai accelerat), nici valoarea operei, de regulă sesizabilă încă în cadrul

lecturii liniare dacă suportul cultural al actului e corespunzător (recitirea aduce surprizele adausului de noutate). Totuși, faptul că,
temporal, parcursul receptării fiind întregit treptat, episodic, „imaginea” întregului se va dizolva în efect, deci ecranată în final, po-
sibil a mai fi relativ actualizată doar prin intermediul memoriei. Consecinţa logică decurgând de aici trimite către ideea unicităţii
fiecărui act de lectură, a particularizării sale, ceea ce reduce șansa comunicării lui, doar relectura fiind în măsură a aduce textul
în prezentul ce solicită comprehensiunea nuanţată și extinsă, așadar cu plus de șansă a transmiterii acesteia: memoria singură
nu se încarcă și nu se activează ca moment al fidelităţii. Există, așadar, suficiente motive ca paradigma clasică, prin care este pri-
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vilegiată excesiv prima lectură (cazul lui Roman Ingarden), să
facă loc, cu distincţia necesară, revenirii asupra textului: „Ceea
ce face recitirea este să adauge o întorsătură circulară (uneori mai
mult decât o simplă întorsătură – o dimensiune mitică misterioasă,
nouă din punct de vedere imaginativ) unei liniarităţi altminteri ine-
vitabile”. Îndeosebi când ne aflăm în faţa poeziei, unde constrân-
gerea textuală se manifestă în direcţia manifestă a depășirii
„realului”, relectura asigură saltul necesar de la mimesis la se-
miosis: „Ce se schimbă, însă, e doar nnaattuurraa  iippootteezzeelloorr: mai «rea-
liste» (în sens imagistic și psihologic) la lectura dintâi, mai
iinnttrraatextuale (stilistice) sau iinntteerrtextuale (sublinierile aut. – n.n.)
sau liber metafizice la relectura hermeneutică”.

Există, însă, un punct nevralgic al confruntării primei lec-
turi cu cea de a doua, dincolo de ceea ce este dependent de in-
tensitatea și adâncimea contactului, de direcţia și calitatea
concentrării, de mobilităţile afective ale receptării și de „fuga”
impresiilor de iniţiere, deci de un conflictual apărut între șocul
atingerii unui relativ necunoscut și calmul refacerii unui parcurs
deja aproape familiar: el se instalează – afirmă Matei Călinescu
– ca presiune teoretică în planul necesităţii normării activităţilor
respective, deci în al opţiunii pentru o practică sau alta. Iar dacă
o conciliere a celor două tendinţe este dificil de argumentat,
ideea de complementaritate negăsind suficiente argumente nici
în „istoria socială și culturală a lecturii”, nici în psihologia actului
ca atare, atunci soluţia pare a fi oferită doar de un alt moment
al privilegierii, prim-planul acordat recitirii. Dar ca întotdeauna
când categoricul inundă câmpul fenomenului cultural, riscul
opţiunii marcate sever se instalează ca dezechilibru (cu sens
schimbat, acesta a fost relevat de Matei Călinescu la Ingarden și
la Jauss). E adevărat, radical sub acest aspect s-a manifestat Ro-
land Barthes, iniţial în umbra gândirii de stânga a intelectuali-
tăţii franceze din anii ‘60 (și chiar a deceniului ce a urmat),
delimitând fără drept de apel – e cazul lucrării sale S/Z, cu mare
ecou în epocă – între lectura liniar-facilă, cu „beneficiile” hedo-
nist-minore aflate în prelungirea „cărţii de consum”, și lectura
”productivă”, aceasta aplicată căutării de sens și a interpretării
acestuia. Cea dintâi dezvoltă ”lizibilitatea”, vădit declasabilă ca
fiind expresie a preeminenţei spiritului „mic-burghez” alimentat
cu „mitologicale”, cea de a doua afiliindu-și și provocând „scrip-
tibilul”, perspectiva scriiturii ca reconstrucţie a textului primar.
Cum se vede, nu e o fractură, o dislocare doar în categoria
obiectului, ci și în a subiectului., introducând opoziţia contrarii-
lor în zona mentalului (prin extensie, chiar a „spiritualului”), pe
suport conceptual operând între vulgaritate și excelenţă cultu-
rală. Nu contestăm că asemenea „racursiuri” au existat și există,
dar – ca delimitare a lecturii posibile – nici plăcerea, nici lizibili-
tatea și nici scriptibilul nu se constituie ca modùli convingători
ai definirii. De altfel, nici mai târziu, chiar depășind structura-
lismul pentru a intra în zona textualismului, Roland Barthes nu
a abandonat respectivele delimitări, cu toate că înţelesese că
degradarea culturii nu era doar de sorginte mic-burgheză, ci
aflată în ordinea civilizaţiei actuale ca maladie a întregului „sis-
tem simbolic și semantic”. Depășind, totuși, acest plan al lecturii
„imediate” și în prelungirea unei opţiuni explicabile prin regis-
trul intelectual care i-a fost mereu recunoscut, constatăm că Ro-
land Barthes a continuat a teoretiza ingredientul numit de el ”le
plaisir du texte”, întărit, însă, prin extinse racorduri culturale, în

care intertextualitatea sugerează prezenţa Textului permanent
(opera lui Proust ca „mmaannddaallaa  a întregii cosmogonii literare”, de
pildă), în care „circularitatea timpului cititorului” superior insti-
tuie o durată mitică, „fără îînnaaiinnttee  sau dduuppăă” (sublinierile aut. –
n.n.). Așadar, nu este chiar o normare, drept care și Matei Căli-
nescu concluzionează: după Barthes, avem „posibilitatea de a ne
imagina și de a explora prin lectură un timp mitic, circular, [care]
constituie o îmbogăţire semnificativă a experienţei noastre legate
de timp și a modurilor în care putem înţelege timpul și-i putem atri-
bui un sens”.

Fapt este că Matei Călinescu a simţit necesitatea surprin-
derii nuanţelor dinamicii lecturii/relecturii și în planul istoriei,
psihologiei și poeticii, dar și în al altor incidenţe, cum vom
vedea, în parte încă mai restrictive. Ca primă consecinţă, cobo-
rârea în istoria citirii/recitirii, prin coroborare cu desfășurarea
particularităţilor de natură psihologică și a provocării acestora
prin structurările poeticii, dacă nu chiar ale poieticii, atinge pro-
blema nocivităţii/beneficiului contactului scris/citit/recitit. Cum
este și firesc, primul efect menţionat, nocivitatea, dată fiind și
speculozitatea conţinută, a reţinut mai mult atenţia cercetăto-
rilor. Să ne amintim că Platon însuși refuza dreptul de cetate
poeziei, iar pretextul exilului lui Ovidius s-a sprijinit pe erotis-
mul liricii sale. În speţă, argumentele aveau în vedere când in-
ducerea anomiei sociale în rândul tinerilor, când infuzia de
imoralitate. Iar Matei Călinescu aduce în discuţie și o a treia
„pervertire” ca „finalizare” a unei lecturi deviante, excesive și
unidirecţionate, „considerată răspunzătoare de rătăcirea minţii”
cititorului, reprezentată de „cazul” Don Quijote. Niciuna, însă,
din cele trei anomalii menţionate nu poate fi susţinută invocând
nivelul subliterar al textului (mai ales ca lizibilitate) ori prin des-
prinderea unei funcţii ca atare, „conţinută” ca un în sine al lec-
turii: mobilităţile afectului (până la accentele unui
sentimentalism ieftin, decorativ sau cu tendinţa evadării apa-
tice din real), apoi căutarea ofertei paralele literarului (până pe
pragul pornograficului) ori asumarea „eroicului” dincolo de ima-
gine (până la convertirea sa în gesticulaţie proprie hiperboli-
zată) se opresc sau prosperă în funcţie de calitatea orizontului
de primire a acestora, determinat de condiţia existenţială a ci-
titorului, de educaţia, deschiderea și „starea” sa ca fiinţă cultu-
rală. Ca act de normalitate, prezenţa delabrărilor autorului
înseamnă scoaterea acestuia din circuitul lecturii curente și îl
oferă, cel mult, investigaţiilor specializat-disciplinare. Altfel, așa-
zisa literatură de consum – atunci când autorul nu se înde-
părtează la modul radical de cerinţele unei scriituri
răspunzătoare de sine, nu se cufundă în imund și nu se supune
unui program desprins de ceea ce înseamnă imaginar literar
sau chiar ostil acestuia (îi putem menţiona pe Alexandre
Dumas-père, chiar Ian Fleming ori Agatha Christie sau, poate,
Karl May, baleind astfel „genurile” poliţist, western, fantasy,
science-fiction etc.) – e în măsură a oferi unor cititori „repausul”
în contact cu „ethosul unei lumi de vis” (precizează și Matei Căli-
nescu), deschiderea imaginaţiei și a fanteziei. E cunoscut cazul
multor intelectuali superiori, ca Mircea Ivănescu sau Alexandru
George, care au mărturisit că, pentru ei, lectura romanului po-
liţist a reprezentat pauza și deconectarea necesare pe parcursul
unei mai susţinute activităţi intelectuale (sinceritatea nu face
parte din arsenalul conduitei snoabe...).
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CCaaddrree  ddee  ssttaarrtt..  Dacă privim retrospectiv istoria culturii,
începînd cu spaţiile culturale fondatoare ale lumii antice, vom
constata fără prea mare dificultate că momentele ei de criză au
fost în cele din urmă convertite în stări de creştere axiologică. S-
au propus nume pentru a da identitate crizei, au apărut an-
sambluri conceptuale noi, s-au instituit mai de fiecare dată
cadre legitimante pentru o altă paradigmă.

Aşa s-au întîmplat lucrurile şi cu postmodernismul, de
la recunoaşterea sa drept condiţie a culturii deceniilor de sfîrşit
ale veacului trecut şi pînă azi, cînd tot mai mulţi teoreticieni şi
practicieni recunosc că suntem de ceva vreme într-un post-pos-
tmodernism. Un stadiu ultim care înseamnă însă uneori replie-
rea asupra unor concepte lăsate parcă premeditat
între-deschise şi care, în noul context, par a mai dezvălui şi al-
tceva din reţelele lor de semnificaţii.

Exemplul cel mai la-ndemînă este acţiunea de dedoxi-
ficare propusă cu aproape trei decenii în urmă de Linda Hut-
cheon în The Politics of Postmodernism (1989), un concept – cel de
dedoxifiere – care a fost parcă în mod deliberat parţial descifrat,
căci unele dintre fascicolele sensurilor sale eliberează abia azi
energia lor comprehensivă. Rezumativ şi poate simplificator
spus, sensul postmodernist al verbului a dedoxifia trimite la
modul critic în care ne asumăm reprezentările în cultură şi isto-
rie. Acţiunea de dedoxificare presupune eliminarea reziduurile
politice din reprezentările culturale, relectura contestatară a
trecutului şi îndepărtarea prezumţiilor din spaţiul său cultural-
istoric, acceptîndu-se în final şi ideea că postmodernismul este
o parte a crizei autorităţii culturale. 

Am reiterat aici unul dintre „cadrele de start” pe care le
face Viorella Manolache în cartea sa: Political Philosophy in Mo-
tion *.mkv (Cambridge Scholars Publishing, 2017), o hermeneu-
tică inteligentă a legăturilor legitim-subterane dintre politică şi
film, dintre filozofia politică şi film. Focalizat, aşadar, pe filozo-
fia politică, eseul se sprijină pe trei noduri semantice sau tot atî-
tea ipoteze: a). relaţia genetic-recesivă filozofie-film, care ne
dezvăluie o egalitate între a face un film şi a filosofa, pe de o
parte, dar şi a putea spune că filmul şi-ar îngădui să fie egalul
unui text filosofic sau al unor surse şi resurse pentru varii gîndi-
tori; b). discursul filosofiei politice poate fi pliat şi repliat pe sce-
nariile unor filme, cu trimitere directă la o reţea conceptuală
incitant-întemeietoare: putere, autoritate, reprezentare, vio-
lenţă, ideologie ş. a.; în fine: c). ce presupune „a privi filosofic un
film” şi totodată a „recunoaşte tehnologiile care-l susţin şi re-com-
pun” (v. p. 3), filosofia politică devenind astfel un capitol distinct
al raporturilor metafizicii cu filmul.

Prealabile seducătoare, desigur, mai cu seamă dacă
suntem atenţi la conjuncţiile propuse a fi validate de discurs şi
particularizate apoi pe producţii filmice, cele din urmă fiind
obiectul unei hermeneutici apte să deconspire nu atît ce spune
filmul ca text, cît mai ales ceea ce tăinuieşte şi se lasă mai greu
revelat. Chiar şi un film ca The Dictator (2012), descifrat şi în sub-
textul său, arată şi pentru a ascunde, cum spune Pierre Bourdieu
că procedează televiziunea cu faptul divers. S-a spus de altfel,
acum e deja un poncif, că şi filmele au proprietatea de a mani-
pula privitorul, cu metode şi tehnici pe care ştiinţele comunică-
rii ni le descriu cu lux de amănunte.

Ipoteze risca(n)te, vor spune cei ce vor simţi înfrînt un
principiu al autonomiei valorilor, dar şi al gravităţii gîndului pe
care o exprimă disciplina filosofiei.  Cum să pui semnul egal
între a face un film şi a face filozofie, sau între filmul ca text şi
textul filosofic?! Ei bine, nu doar aceste interogaţii, ci şi altele
mult mai adînc formulate, au fost obiect de exegeză serioasă
pentru ceea ce se numeşte filmosofie, preocupare cu totul
aparte pentru fiinţarea filmului, pentru forma şi conţinutul nu
doar estetice ale acestuia. Daniel Frampton (v. Filmosophy, 2006)
a elaborat un ansamblu conceptual adecvat pentru abordarea
filosofică a filmului (cu noţiuni precum: filmmind, filmgoer, film-
thinking, film-being), iar Stephan Mulhall (v. On Film: thinking in
action, 2002) îndrăzneşte să vadă în film un „act de filosofare”,
după cum poate fi un „exerciţiu filosofic” sau, de ce nu, „filoso-
fie în acţiune” (v. p. 4). 

Prevalîndu-se de aceste achiziţii, Viorella Manolache
augmentează un răspuns la întrebarea: „dacă filmul face filoso-
fie, cine filosofează?” Răspunsul ne îndreaptă către o posibilă fil-
mopoliticosofie, care nu se atinge însă de figura şi prezenţa
filosofului care face filosofie, dar care nu ignoră prezumţia ca
oferta filosofiei politice şi variantele de indicii vizuali să se iden-
tifice cu însuşi procesul dedoxificării, o grilă pe care autoarea o
aplică numaidecît potenţialului cititor. Se vorbeşte chiar de un
mod filosofic de a lucra la un film, o strategie care vine însă în de-
favoarea a ceea ce poate am numi filosofia filmului sau „admi-
nistrarea” peliculei cu o doză mărită de filosofie. A filma vreo
cincisprezece minute zborul unei pungi de hîrtie reprezintă
proba pentru teza potrivit căreia viaţa bate filmul, printr-o per-
formanţă a expresivităţii involuntare, fără să luăm în calcul ten-
dinţa de a deforma mai tot ceea ce percepem. Platoul de
filmare, s-a spus de multe ori asta, ca şi platoul de televiziune,
este un spaţiu în sine coerent, construit cu atenţie la nuanţe, cu
sensuri sigure sau personificate, ca un puzzle inteligent.

În Conversatione of Cinema (2013), un grup de specia-
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lişti din sfera filosofiei politice (Georges Didi-Huberman, Ro-
berto Esposito, Jacques Rancière, Jean Luc-Nancy) au discutat
nu atît despre estetica imanentă filmului, cît despre efectul cri-
tic al reprezentării, despre forma specifică de putere politică pe
care o subîntinde filmul, despre poziţionarea spectatorului pos-
tmodern supus unui alt arsenal logicistic şi strategic decît cel
clasic, cel godard-ian.

Mai mult, spune autoarea, invocînd o idee a lui Ranci-
ère, alianţa filosofiei cu politicul face ca arta cinematografiei să
interfereze vizibilul, adică forma, „corpurilor care narează cu fon-
dul lucrurilor despre care se narează, producînd un dublu rezultat
regăsit fie în intensificarea aspectului vizual, fie în absenţa dis-
cursului” (v. p. 7). Iar prin forţa imaginii, a iconicităţii, asistăm la
un mixaj teologico-politic, cu impact asupra reprezentărilor re-
ligioase în raport cu fondul laic al realului transfigurat de peli-
culă. Real care este repoziţionat, mobilizat, scos din amorţeală,
spune Esposito, de modalitatea filmului de a-i colecta şi potenţa
puterea, pe de o parte, dar şi de a produce un discurs centrifugal
transversal, pe de alta.

Binomul putere-imagine artistică este, pentru arta ci-
nematografică, mecanismul prin care se realizează o estetizare
a politicii şi o politizare a artei, cu efecte pragmatice în strategii
estetice şi politice, în spaţiul orientat de biopolitică.

Nu putea lipsi din cadrele de start ale cărţii amestecul
pe care-l are în film „lentila” ideologiei. Deconstruită şi decretată
de Slavoj Žižek drept o forţă manipulatorie, aceasta din urmă,
ideologia, ar fi o energie care perturbă relaţia dintre datorie şi
plăceri, dintre fragmentul mimat şi totalitate, după cum, din
dialogul politicului cu psihanaliza, autorul supralicitează varii
norme sau principii libidinale care ar crea un cadru propice pen-
tru penetrarea şi receptarea ideologiei. Iar întîlnirea dintre sim-
bol şi simptom ar genera un spaţiu exacerbat al plăcerii prin
durere.

Discuţiile se învîrtesc (v. p. 10) în jurul sintagmei repre-
zentarea postmodernistă, cele două concepte, reprezentarea şi
postmodernismul, putîndu-se armoniza, după unii, prin imbri-
carea naraţiunii cu imaginea şi finalitatea, adică producătorul
ideologiei. Aceasta ar fi varianta Linda Hutcheon. La care se
adaugă şi altele, cum ar fi reorientarea reprezentării către mi-
mesis (opţiunea lui W. Tatarkiewicz) sau o democratizare a mi-
mesisului (după opinia lui P. Ricoeur).

Interesată de fluxul sau impulsul politic imprimat im-
aginii, eseista aduce în discuţie problema mediaţiei, adică modul
de manifestare a politicului în cadrul artei (politice) sau gradul
de manipulare a artei de către politic. Citîndul pe Jean-Jacques
Gleizal (v. Arta şi politicul. Eseu despre mediaţie, 1999), concluzia
ar fi că, faţă de anii ’80, cînd s-a trecut de la arta politizată la
ideologia artistică, postmodernismul pare să fie „soluţia viabilă
de reîntoarcere la politicul pur (privat de politizarea artei) şi la
poetizarea politicului (fără recurs la estetism)” (p. 13). Într-un
dublu palier al dialecticii reprezentării şi al politicii simbolice,
dar şi al mediaţiei reprezentate, conexiunea recesivă dintre poe-
tică şi politică se dovedeşte a fi rezistentă, arta revine la repre-
zentare, care, la rîndul ei, reclamă reprezentanţa, politicul fiind
astfel dependent de forma artei care apare ca şi cum ar fi o „re-
prezentaţie politică”.  E modul în care arta se regenerează şi im-

primă totodată politicii impulsul de reînnoire, fără ca reprezen-
tarea să fie cu orice risc negată.

Într-un alt starting Frames, aceeaşi problemă a ideolo-
giei aduce în prim plan şi o serie de „vechi noutăţi” care răzbat
din intenţiile artei cinematografice şi a politicii de realizare a
unui film. Într-un eseu cinematografic realizat de Alexander
Kluge (Nachrichten aus der ideologischen Antike – Marx   /Eisenste-
in/Das Kapital, 2008), Capitalul lui Marx rămîne operă de refe-
rinţă nu doar pentru economia politică, ci şi pentru unele
realizări filmice, fiind, cum spune Chris Reitz, „pilonul central al
ideologiei, aşa cum este montajul pentru cinema” (v. p. 14).
După cum, invocînd o afirmaţie a lui Fr. Lyotard, Marx ar trebui
văzut totodată şi ca o „operă de artă”, printr-o grilă mai degrabă
psihanalitică şi nu prin itemii unei estetici a consumatorului.

Ţinta acestui documentar, cu multiple valenţe, era de
a induce un raport între film şi diegeză, pe de o parte, dar şi de
a situa gestul revoluţionar în răscrucea dintre naraţiune şi uni-
versul cinematografic. Totodată, prin grila să spunem a acţiunii
comunicative a lui Habermas, erau urmărite totodată şi sensul,
semnificaţia şi contextul conceptului de public.

Dosarul acestui eseu cinematografic a angajat în dez-
batere nume importante ale filosofiei politice şi artei filmului,
precum şi specialişti în comunicarea mediatizată de reprezen-
tare. S-a glosat mult, rafinat şi insolit asupra raportului dintre
Marx şi istorie, politică, ideologie. Avem în eseul Viorellei Ma-
nolache o sinteză a furtunii de idei izbucnite cu prilejul acelui
„documentar”, scanată îndeosebi prin punctele ei vitale sau ne-
vralgice, un dialog plural care emite ipoteze şi teze dintre cele
mai stranii în raport cu Marx şi textul său referenţial. Alături de
Nietzsche sau Freud, Marx e un autor care trebuie, cum crede
Peter Sloterdijk (v. Philosophical Temperaments: from Plato to Fou-
cault, 2013), re-văzut, re-interpretat şi recuperat, poate printr-o
lectură cu accente religioase specific-apostolice. Autorul Capi-
talului, judecat nietzschean de Sloterdijk cu ajutorul binomului
apolinic-dionisiac, este un personaj voit ambiguu, poartă
mască, e dramatic. S-a construit filmic şi s-a interpretat abun-
dent chiar o politropie a personajului, începînd cu tînărul revo-
luţionar cu barbă roşcatică, hipostaziat apoi, postum, într-un tip
cu mustaţă, martor al prăbuşirii pieţei de valori din 1929, al mo-
mentului „Black Friday” de la New York, dar şi „apariţia” sa în
1941, urmată de cea a unui Marx modern, contemporan cu
Summitul G8 din Hokkaido ori consilier al lui Bush în 2008. De-
clarat mort prin anii 70-80 ai veacului trecut (de noii filosofi) ,
Marx e astăzi unul dintre morţii vii pe care multe guverne din
lume îl au drept consilier social-politic şi economic.

Într-o atare resuscitare a unui „muzeu al nemuritori-
lor” se ascunde în fapt un proiect utopic-biopolitic, unul care ex-
primă „o formulă de resurecţie şi reimplicare a morţilor vii în
crearea / construcţia viitorului” (v. p. 19). Mai mult, se confirmă
precis unele analize marxiste privind transformarea şi transpa-
rentizarea în fizic şi metafizic a lucrurilor, prin dublul caracter al
mărfii ce devine un fetiş, după cum se instituie un fel de pro-
tecţionism al noului în raport cu vechiul. Noul este provocat şi
promovat cu intenţia de a asigura vechiul că nu este ameninţat.

Ultima secvenţă din cadrele de start ale Political Philo-
sophy in Motion *.mkv se referă la filosofia politică, mai exact la



2 / 2018 63

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

relaţia dintre filosofie şi film. Sunt invocate pelicule etalon (Antz,
Equilibrium) în care e vădită relaţia dintre individ şi stat, dintre
moralitatea individuală şi ordinea socială, dar şi alte teme fa-
vorite ale filosofiei politice: identitate socială, individ autonom,
contract social, sfîrşit al istoriei şi al filosofiei occidentale, che-
stiunea binelui ş. a. Şi toate provenind de la filosofi precum Pla-
ton, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Marx şi pînă la Rawls (v. p.
22).

Important este că există filme cu tîlcuri adînci şi uneori
cu o gramatică uşor sofisticată, filme care predispun printr-un
strat de semnificaţii suprapuse la interpretarea, comentarea,
ilustrarea şi valorificarea filmică a problematicii filosofiei poli-
tice; filmele cu pricina pot corecta, comenta, reacţiona critic sau
pot oferi chiar soluţia unui versus. 

Uzînd de perspectiva biopoliticii, dar nu numai, punînd
la lucru o bibliografie selectă şi o hermeneutică sagace, cu mărci
de filozofie a culturii şi indicînd multiple căi de acces către sens,
Viorella Manolache deconstruieşte, cu tact pedagogic şi cu sa-
voarea amănuntului înţelept, procedeele subtile de care se pre-
valează filmele de acest gen pentru a genera sensuri şi
semnificaţii congruente cu conceptele, tezele şi ipotezele filo-
sofiei politice, ale discursului distopic (de pildă, Equilibrium tri-
mite şi la 1984 şi Fahrenheit 451; pelicula Leviafan, 2014, care îl
indică pe Hobbes, induce interpretări date perioadei post-co-
muniste, iar Lord of the flies, 1963, 1990, foloseşte tehnica lui ver-
sus: Hobbes şi Locke; caz aparte ar fi THX 1138, 1971, film încifrat
cu cuvinte-cheie şi parole de activare a sensurilor adiacente fi-
losofiei politice).

PPaassaajjee..  Pregătind trecerea la un capitol succesiv, Vio-
rella Manolache ne oferă o probă de atelier, cu două scurte exer-
ciţii hermeneutice intitulate pasaje, în care fie surprinde
„alternative vizuale «de manual» (v. p. 31 ş. u.), unde alătură pe
the mass superman al lui U. Eco şi cyborg al lui Harawey, fie co-
mentează serialul Babylon 5 (1994-1998), decantînd de aici „in-
dicii vizuale pentru temele filosofiei politice” (v. p. 34 ş. u.).
Binomul conductor de sens ar fi cel raportului dintre stat şi in-
divid, sub cupola unei ideologii maniheiste şi a reîntoarcerii at-
mosferei medievale specifice filosofiei augustiniene, aşa cum
constatăm din primul pasaj care decupează, eco-nian, sensuri
specifice din saga 007, Spectre (2015) sau Thunderball. Mizele lui
Eco sunt bine ilustrate de peliculă: „informaţia se naşte din op-
ţiune” sau că, în descrierea supraomului de masă, dăm peste o
„mechanică (tehnică) artificializa(n)tă a programării”. Tot aici au-
toarea recurge la un insert cu filmul Dominion (2014), care in-
duce sensul că „fiinţarea este echivalentul propagării”, mizînd
totodată şi pe o „telepistemologie” ce ar oferi un răspuns la hi-
bridarea imaginii şi imaginarului.

Pentru decriptarea lui Babylon 5, e folosită grila lui
Edgar Morin din Gînding Europa (2002). Sunt livrate filosofiei po-
litice varii indicii vizuale din film, e operată o logică turbionară
aptă să desluşească alternativele cu care manevrează scenariul
şi transpunerea vizuală. Indiciile decupate sunt, finalmente, o
mică gramatică, un îndreptar fenomenologic de tipuri, teme sau
idei pe care le desenează urzeala întemeietoare a peliculei. 

În „Ideologia 3D” (v. p. 45 ș.u.), autoarea insistă pe im-
pulsul politic al imaginii postmoderne, imagine care, ameninţînd

natura lingvistică a limbajului, devine un amestec semiotic vi-
zual cu trei dimensiuni: e totodată reprezentare / reprezen-
tanţă, dar și mediaţie / intermediaţie, precum trimite la
geopolitică / geopoetică. S-a ajuns chiar la constituirea unei dis-
cipline autonome, videologia, preocupare situată pe graniţele
sociologiei  comunicării, psihanalizei și studiilor cultural-prag-
matice. Limbajul logocentric, nu doar în film, a fost și este con-
curat de cel iconocentric, sfera celui din urmă fiind una în
neîncetată expansiune. Filmul, cel care se prevalează de imagi-
nea 3D, încearcă să se elibereze tot mai mult de sub tutela lim-
bajului, lăsînd astfel, cum spunea André Bazin prin 2002,
realitatea să se exprime fără intermediari.

AA  ttrreeiiaa  ppiilluullăă..  Îndepărtarea de limbaj s-ar putea face
administrînd ceea ce Slavoj Žižek numea cea de-a treia pilulă
(pe lîngă cea albastră şi cea roşie), acceptînd realitatea tehnică
a spaţiului filmat.  Dar şi printr-un fel de domesticire a vocii, prin
personajele mute discursul narativ ar indica o proto-realitate şi
ar consolida tot mai mult natura centrală a impulsului politic al
imaginii (v. cap. „A treia pilulă”, p. 51 ş. u.). Žižek a proiectat în
spaţiul public, pe un blog, dialogul său cu „my good friend Lady
Gaga”, episod despre care eseul glosează savuros, cum tot aşa
se petrec lucrurile şi cu un alt cuplu – real sau virtual? – , cel din-
tre Horvat şi Angelina Jolie.

Se deschide cu asta şi o întreagă teorie a adaptărilor
postmoderne, dar şi a adaptării adaptărilor, despre care a scris
Linda Hutcheon. Nucleul semantic al subiectului şi imaginii
adaptate este aici al lui cum, cînd şi unde, interogaţii în margi-
nile cărora Viorella Manolache montează un dialog virtual al au-
toarei cu două dintre cărţile lui Slavoj Žižek: Zăbovind în negativ.
Kant. Hegel şi critica ideologiei şi Aţi spus cumva totalitarism? (tra-
duse la noi). La care se adaugă şi un comentariu asupra unui
documentar Žižek!, unde autorul devine propriul său personaj,
un film sofisticat şi parcă ostentativ bazat pe naturaleţea per-
soanei ca atare a filosofului, cu accent pe o supralicitare a con-
strucţiei propriului Eu.

La întrebările cine şi ce răspunde şi Eco, refuzînd să
creadă că legile semioticii ar funcţiona în interiorul filmului, ci-
nematograful transformînd „discursul filmic în realitate”, pen-
tru că nu există mesaj în afara codurilor (v. p. 63). Eseistul italian
propune un alt palier de abordare a întrebărilor cu pricina, şi
anume: printr-o „satirizare săptămînală” a spectacolului politic
(vezi cronicile sale din Pliculeţul Minervei). Semioticianul reco-
mandă filmele cu subiecte-multiple aparţinînd lui Antonioni,
Godard, Samperi, Bellocchio sau Visconti, acolo unde se întîl-
neşte problema indentităţii, a spaţiului sau a rostirii aluzive, cu
multiple permutări semantice care intră în ecuaţia fiecărui ter-
men în parte. 

Ingenioase stilistic, dar importante şi pentru pătrun-
derea filosofiei politice în spaţiul public sau pentru vizibilitatea
filosofilor sunt alianţele existente sau doar create între, de
pildă, Žižek & Lady Gaga (v. pp. 66-68), particula „şi” indicînd aici
fie semnul unui posibil cuplu, fie inexistenţa unor dovezi con-
crete în acest sens. Cum tot o alianţă pare să fie între Srećko
Horvat & Angelina Jolie, dar la mijloc fiind „filmul Jolie”, o peli-
culă obişnuită despre războiul din Bosnia. Nu-i mai puţin ade-
vărat că atare „conjuncţii” aduc cu ele o rază atît de mare a
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vizibilităţii nu atît a vedetelor de muzică sau cinema, cît a filo-
sofilor angajaţi într-un asemenea contract de comunicare. Cîş-
tigul e dublu, e reciproc: filmul şi ideile filosofiei politice.

Cine n-a văzut filmele sau mare parte din ele, cele in-
vocate la tot pasul de autoare în hermeneutica ei neîntreruptă,
cine nu absoarbe polisemia construcţiilor propoziţionale sau
frazeologice, acel lector va urmări greu discursul Viorellei Ma-
nolache şi va descifra foarte puţin din sensurile sale reale. 

Autoarea a meditat adînc la arhitectura textului său.
La succesiunea capitolelor sau la „ridicarea” unor pasaje care să
fluidizeze sau să particularizeze sensurile. Este pus în jocul se-
mantic din pasaj3 filmul Eminescu versus Eminem (2005), miza
fiind cea a importanţei blancului, a preaplinului personajului ab-
sent. E utilizată tot regula lui &, de data asta conjuncţia fiind si-
tuată între Eminem & Superman. Eminem poate fi perceput pripit
printr-o aluzie neconcludentă, devoalarea însă are loc numai
după ce suntem ghidaţi de un prea-plin al regizorului, un per-
sonaj real, actorul Florin Piersic jr.

Regimul lui versus rămîne însă valabil, atestînd impor-
tanţa nemercantilă a referinţelor. Aluzia la Superman a lui Emi-
nem trimite la o discuţie despre ierarhizarea celui mai  tare
super erou: Batman sau Spiderman? Aluzie sau nu, e cert că
avem de-a face cu trimiteri la registrul puterii şi al super-pute-
rii din planul social-politic, la formele de guvernare, la felul în
care se pune problema binelui public sau sub ce chip apare răul.
Semnificaţii revelate de Eco încă de prin 1984, cînd vorbea de
mitul Superman-ului.

Pasajul face de fapt trecerea la rolul de interacţiune so-
cială pe care-l are filmul, alături de literatură, după constatările
şi ale lui Axel Honneth (v. pp. 77-80).  Un autor interesat de în-
cărcătura patologică a libertăţii legale şi a celei morale, un dis-
curs sprijinit pe referirile sau indiciile vizuale, pe performance
visual, dar şi pe ratările din filmul Kramer versus Kramer (1979).
Comentariile autorului asociază peliculei un discurs juridic re-
ferenţial.

Tot pasaje cu accente pe planul din spate al interacţiu-
nii sociale sunt analiza minuţioasă făcută producţiei filmice Eu-
ropa (1991), o peliculă care configurează în trei timpi şi zece
etape structura ultimei Europe, şi Requiem for the American
Dream (2015), centrat pe destinul sau viitorul democraţiei, utili-
zîndu-se formula on man show-ului Noam Chomsky (unul dintre
autorii cei mai citaţi din lume).

Intervenţiile pe atare subiecte au fost o obsesie a pe-
rioadei de început a post-comunismului, în media, în film, în me-
diile de cercetare şi în învăţămînt. Uzînd de critica cineticii
politice, Peter Sloterdijk invoca referitor la Europa metafora va-
gonului de dormit şi a conductorului acestuia, strategie fenome-
nologică şi psihanalitică aptă să exhibe complexele,
neîmplinirile, stagnările pe multiple planuri. Recviemul a fost
realizat în vreo patru ani de filmare, iar Noam Chomsky formu-
lează în el un decalog (devenit viral pe internet) în care tema fun-
damentală este inegalitatea. Acelaşi Noam Chomsky care,
folosindu-se, din nou, regula lui &, este pus apoi în ecuaţie cu
Russell Brand, un star comercial.

CCiinnee  ffiilloossooffeeaazzăă,,  ffiillmmuull  ssaauu  ggîînnddiittoorruull??  În secţiunea „In-
dicii vizual-alternative ale filosofiei politice”, aflăm un răspuns

mai detaliat la întrebarea din cadrele de început ale eseului:
dacă filmul face filozofie, atunci cine filosofează? Nu e doar co-
mentat filmul din 2013 The Philosopher, ci ne este prezentată o
selecţie de experimente sau alternative filosofico-politice, con-
duse de un raportor obiectiv, imparţial, neutru. 

Nu la filosof, ci la filosofi face trimitere filmul, văzuţi şi
în varianta After the Dark. Filmul identifică forme de supravie-
ţuire sau provoacă încheieri ale fiinţei umane, Adam fiind, după
Cioran, izgonit din rai şi apoi expulzat de pe pămînt. Filosofia se
transformă într-o artă şi o formă de a supravieţui. Semnifica-
ţiile decodării prin grila cioraniană din Tratat de descompunere
sunt multiple. Ele cuprind indicii asupra măririi şi decăderii fi-
inţei umane, a neliniştilor sau neîmplinirilor, a angoaselor sau
aspiraţiilor ei, dar care împing eul la o sete de ficţiune, la opţiuni
sau alternative secundare de receptare a realului, unde subiec-
ţii sunt obiecte sau soluţii. Filosofii sunt sfătuiţi să nu mai fie se-
duşi de societatea postindustrială şi să devină „post-filosofi în
arealul apocalipsei – descoperire ce pînă acum nu ai putut vedea”
(p. 100).

Fără să supraliciteze sensurile peliculei The Philosopher,
eseul Viorellei Manolache aplică onest grila lyotard-iană a eco-
nomiei libidinale sau a utopiilor realiste ale lui Erik Olin Wright.
Mr. Zimit, personajul principal, prin politropia rolului său, trece
prin ecluzele unor ipostaze decupate din suprafaţa realului, ofe-
rind de fiecare dată şi posibile soluţii. „Obiectivul final este unul
de plus-supravieţuire”, şi asta deoarece „nimeni nu se defineşte
doar prin abilitatea de supravieţuire sau anihilare”  (p. 101). Pro-
iectată cu varii defecte, fiinţa umană se conduce după ceea ce
simte şi nu după fapte reale, este supusă manipulării cu zel prin
argumente eronate. Concluzia personajelor este că ideea dis-
pariţiei speciei umane nu poate fi sugerată.

Umanismul la care propune să se revină este unul
fragil, vulnerabil, la filosofii ale izolării, în care acţiunea nu are
chiar rol fondator pentru condiţia umană. Personajul feminin
Petra optează pentru re-facerea lumii, variantă la care aderă
toate celelalte figuri ale filmului, mînate de principiul hedonist
al raportării la lume prin plăcere. Filmul face, finalmente, o pro-
punere: „fiecare este pe cont propriu – zbori sau pieri; la ce bun  fi-
losofia? – este cea mai bună sugestie de a parcurge o zi de
existenţă” (p. 101).

Lista celor douăsprezece experimente (dacă am nu-
mărat bine) se deschide cu J. Habermas şi „textul-pivot” Viitorul
naturii umane (2003), pentru ca să se încheie simetric cu L’Avenir
(2016). Prin vizorul primului experiment, serialul The Last Man
of Earth (2015), e analizat Phil Miller, protagonistul, ipostazele
ludicului personaj fiind ale unei lumi post-apocaliptice, una în
care el are statutul Ultimului Om, obligat să se recalibreze. Per-
spectiva habermasiană avansată a întregii acţiuni este cea a eti-
cii de succes a sinelui. 

Dialogul lui Miller cu un alt personaj, Carol Pilbasian,
se desfăşoară în cadre filmice pentru a căror decodare autoarea
pune la lucru în principal garnitura de concepte preluate de la
Habermas. E o lume în care funcţionează relaţii sociale inter-
personale bazate pe autoritate şi interes, care generează varii ti-
puri de (inter)acţiune, o societate unde descoperim acţiunea
comunicativă şi relaţia de orientare care contrapune înţelegerea
şi succesul, amendate mai toate de atenţionarea filosofului cu
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privire la superficialitatea cu care este percepută tema viitoru-
lui (abordată diferit de o parte şi de alta a Atlanticului).

Tot o peliculă care poate fi arondată filmosofiei este şi
Irrational Man (2015), producţie care propune resemnificarea
marilor lecturi filosofice şi revizuirea unor decizii care privesc
destinul dostoievskian al personajului ce convieţuieşte cu
aceste lecturi. Kant e pus alături de Kierkegaard şi Heidegger ca
mostre ale unui discurs filosofic inutil, care nu se poate practic
adresa unei lumi tarate de pasivitate, ignoranţă, anxietate şi de-
zinformare, loc unde marile interogaţii filosofice (despre mora-
litate, alegere, hazard, estetică, crimă) sunt vidate de sens.
Teoria şi practica sunt la poli opuşi, izolaţi, care nu comunică
între ei. Un insert pornind de la Crimă şi pedeapsă şi un citat din
H. Arendt construieşte un episod juridic în care intervin politicul
deformator şi filosoficul reparatoriu.

De o cu totul altă tensiune ideatică sunt cuprinse fil-
mele God on Trial (2008) şi îndeosebi God is Not Dead (2014), exer-
ciţiul hermeneutic filosofic de care beneficiază mai cu seamă
cel din urmă sugerînd că avem de-a face cu un proces al mîntu-
rii prin interpretare, utilizînd lentilele de contact ale ontologiei
slabe (Vattimo) şi, paradoxal, ale hermeneuticii morţii lui Dumne-
zeu (v. p. 109 ş. u.). 

Pretextul inutilităţii sau al gratuităţii filosofiei este pre-
zent, între altele, în The Emperor’s Club (2002), unde profesorul
Hundert se conduce după o deviză metafizică: „Exist, aşadar
sunt în devenire”, dar e interesat şi de luminişul în care se întîl-
nesc filosofia cu actul de filosofare concret. Morala: dacă e ob-
ţinută înţelepciune aici, în acest mod, atunci ea trebuie livrată în
afară, celorlalţi. Pelicula conţine secvenţe care amestecă diver-
tismentul cu trimiteri la Platon, Aristotel, Iulius Cezar sau Ci-
cero. Viorella Manolache ne oferă o descifrare a indiciilor
filmului şi prin filtrul condiţiei postmodernităţii, şi anume, acesta
„reordonează, prin politica masei culturale vs. politica elitei, ac-
cepţia şi importanţa ordinii simbolice şi morale, dezvoltînd o
anume marketizare” (p. 116). După cum, jucînd rolul raportoru-
lui interesat de înţelepciune, desprinde sensuri subtile prin re-
ceptarea sartori-ană (a lui homo videns) a episodului „Concursul
domnului Iulius Cezar”.

Celelalte filme supuse expertizei indiciilor vizuali ai fi-
losofiei politice: Lions for Lambs (2007), unde raportorul este pro-
fesor de ştiinţe politice; e un film cu structură triadică: vocea
oficială, media şi mediul formativ şi care măsoară realitatea
prin cifre, incită la dialog pe teme majore şi capotează în plati-
tudine, corectitudine, non-speculativ; Mr. Morgan’s Last Love
(2013), film cu un dublu raportor (tată-fiu), cu un profesor de fi-
lozofie şi cu o bună recuperare a primatului obiectelor mărunte
(în care am putea vedea secundarul), dar şi cu figura unui „fe-
minin compensatoriu” (p. 117); Road House (1989), cu „indicii vi-
zuale ale dominaţiei legitime”; The Life of David Gale (2003), ai
cărui indicii trimit la starea personală dramatică a unui profesor
universitar de filozofie şi la regîndirea morală a dreptului la
viaţă şi la moarte; semnificaţiile vin dinspre figura de reforma-
tor a lui Socrate, care, invocînd un cod moral, era un tip urît, în
raport cu Platon, gras, iar Aristotel şi Iuda – obsedaţi de haine;
filmul are gravitate, atrage atenţia asupra temelor fundamen-
tale ale lumii contemporane; The Sunset Limited (2011), film cu

mare încărcătură culturală, cu aluzive substraturi biblice şi cu
apel intermitent la metoda maieutică a aflării adevărului; Wa-
king Life (2001), cu „indicii in motion”, cu de-acum obişnuita fi-
gură a profesorului de filozofie, surprins însă într-o triplă
ipostază: în sala de curs, un spaţiu închis, apoi pe stradă sau în
campus, un spaţiu deschis, dar şi într-un bar, spaţiul dialogului
nonconvenţional; discursul raportorului este aici pliat pe mo-
delul existenţialismului, opus constructului de „filozofie a dis-
perării”, alături de Sartre şi de postmoderni, un anturaj care-i
forjează profesorului de filozofie un răspuns pe care i l-ar da
personajului cioranian Mr. Zimit din The Philosophers: „vigilenţa
ca indiciu politico-filosofic” (p. 125); The Girl witt All the Gifts
(2016), pus de exegetă sub semnul dat de „Pandora şi asocierea
morală în doi”, este o peliculă despre raportul dintre „cunoaş-
terea ştiinţifică (dr. Caldwell) – cunoaşterea narată, pedagogică
(d-ra Justinenanu) şi percepţia sau interpretarea neonată a in-
fectatului-înfometat (Melanie)”; la care se adaugă două mituri-
simboluri: cutia şi pisica, precum şi trimiteri la generaţiile
modificate genetic; trama filmului gravitează în jurul unei în-
trebări: dacă avem o pisică într-o cutie, ea poate fi vie sau
moartă, e o dublă şansă, dar putem spune cum este pisica? De
aici ludicul şi surprinzătorul discurs narativ al filmului, de aici
sugestia reîntoarcerii la sensul primordial al istoriei, care în-
seamnă supravieţuirea prin poveste; în fine: L’Avenir (2016) sau
“Minima Moralia pe înţelesul Pandorei” (v. p. 128 ş. u.), un film
în care legătura cu filosofia politică este de tot evidentă prin re-
ferinţele bibliografice şi ideile ce urzesc trama peliculei. Doi pro-
fesori de filozofie, el şi ea, fac apel la Kant, Rousseau,
Schopenhauer, Levinas sau Buber, gînditori care le marchează
comportamentul, pentru a nu mai vorbi de Nathalie care lu-
crează la o editură cu un program special: „de restructurare a
manualelor de filozofie”, mobil potrivit pentru inserţia unui alt
reper bibliografic: Şcoala de Frankfurt, de la care se şi preia dia-
lectica aflării adevărului; formatul filmului trimite către sinteza
dintre reflecţia filosofică şi speculaţie, venite dinspre o bogată
cultură filosofică, după cum exprimă şi o anume politică a sub-
textului filosofic (v. p. 130) pliată pe o metodă de analiză filoso-
fică; Pandora se adaptează sau supravieţuieşte aici într-o formă
travestită: devine, simbolic, pisică în căutarea unei libertăţi de-
pline şi a spaţiilor nemărginite, dar exhibă totodată şi sensul pi-
sicesc pe care-l are seducţia metafizică autentică.

FFiilloossooffiiaa  ppoolliittiiccăă  şşii  bbiioo--ttaabbllooiiddiizzaarreeaa..  Supuse unui fel
de diluare cu sens, dacă nu chiar dizolvare (poate nu totală), te-
mele grave ale filosofiei politice pot conduce la „bio-tabloidi-
zare”. Este un subiect tratat în penultimul capitol din Political
Philosophy in Motion *.mkv, secţiune în care se face apel la sec-
venţe sau indicii biografice. Excursul începe cu Examined Life
(2008), un film documentar care narează despre filozofie şi exa-
minează marile ei teme prin dialogul pe care-l întreţin filosoful
Kwame Anthony Appiah, Martha Nussbaum, Michael Hardt, Ju-
dith Butler, Sunaura Taylor. Despre elite sau fragilitatea demo-
craţiei, despre valoarea reală a filosofiei, despre abordarea
necanonică a contractului social sau combaterea gîndirii cli-
şeistice – iată cîteva noduri ideatice ale dezbaterilor din film.

Viorella Manolache e interesată însă de filmul care con-
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jugă biografia cu actul reflecţiei filosofice, producţiile care-i reţin
atenţia fiind îndeosebi cele ale regizoarelor ce se revendică de la
o tradiţie feminin   / feministă. Márta Mészáros este de departe
cel mai bine cotată, comparată cu Ingmar Bergman prin felul în
care îşi construieşte un medium al lumilor interioare. Îi stau ală-
turi: Margarethe von Totta, Emanuela Pivano, Ada Ushpiz, toate
interesate de statutul femeii.

Că sunt atrase de condiţia femeii, a celor celebre în par-
ticular, o dovedeşte şi selectarea a trei reprezentante de seamă
ale filosofiei politice: Hannah Arendt, Edith Stein şi Simone Weil.
La Arendt, singura figură scanată, ţinta o reprezintă, pe de o
parte, faima ei controversată şi prestigiul pop cultural reînnoit
pe care-l are, pe de altă parte, evreică fiind, rediscutarea bana-
lităţii răului, cu trimitere la procesul Eichmann. Personalitatea
Arendt e disputată între un film-concluzie şi unul în care se de-
construieşte un caz incredibil de integritate personală (v. p. 140),
ambele interviuri de ilustrare a biografiei (care nu exclude epi-
sodul Arendt-Heidegger, corespondenţa celor doi vreme de ju-
mătate de secol este fascinantă) fiind cumva criticate tocmai
pentru o „banalitate” a construcţiei discursului filmic. Nu e
vorba de deschiderea metafizică a banalului arendt-ian, sens
care e indus însă atunci cînd biografia Hannei Arendt e (re)con-
stituită printr-un item din simetricul ei Eichmann. Importante,
în cele din urmă, au fost opiniile emise: teoreticianul politicului
trebuie inclus în „cercul filosofilor”, emanciparea feminină se
face prin profesie şi prin angajarea într-un context în care fe-
minitatea să fie estompată, împotrivirea faţă de birocraţia aron-
dată unei „politici murdare” (chestiune care a iscat discuţii
contradictorii).

Un pasaj, oportun, despre istoria violenţei face trece-
rea la figura unui alt gînditor de calibru: Michel Foucault. E au-
torul despre care se scriu aici cele mai multe pagini (v. pp.
148-172). Filosof bun la toate şi pentru orice, utilizat bibliogra-
fic în exces, receptat în cultura română ca un fel de dandy scrip-
tic, interesant prin judecata subversivă sau prin opinii
năstruşnice, Foucault este autorul a cărui biografie e, aparent,
mereu eludată sau alungată în sub-textul operei sale. Ceea ce
nu înseamnă că gînditorul n-ar fi alimentat un adevărat „trust”
al biografiilor foucault-iene sau că n-ar fi dat apă la moara unor
biografii chiar scandaloase, „arhiva” sa oferind indirect chiar
motivul tabloidizării. După cum a fost lansată şi ipoteza unui
Foucault paralel cu autorul (biografie dublată de audiografie).

Nu simt că este necesar să ştiu exact cine sunt – ar fi spus
filosoful la un moment dat, enunţ care, venind de la un herme-
neut rasat, ne poate duce spre răscrucea cel puţin a dublului
unei personalităţi (şi Sartre, între alţii, deconspiră acest adevăr
despre el) sau, în cazul lui Foucault, ne indică deconcertanta po-
litropie a ipostazelor fiinţei sale comunitare. În locul lui Eu Fou-
cault, ni se propune, pe bună dreptate, un Noi Michel Foucault.

Tocmai asta face Viorella Manolache: prin exegeza lui P.
Sloterdijk, Andrew Solomon, Maurice Florence (cu colectivul
său), Érik Bordeleau sau Roberto Esposito, eludînd abuzul bio-
grafic sau presupoziţiile ocultant-psihanalitice, ne arată ce pre-
supune un temperament filosofic sau un filosof temperamental,
un filosof care nu a fost o persoană, cum poate fi recîştigat ano-
nimatul, un melanj de corectă biografie (cu dicţionarul alături) şi

stil meta-fizic.
Se mai adaugă biografiei intelectuale foucault-iene şi

comentariul asupra serialului Person of Interest (2011), cu catene
fine înspre şi dinspre Orwell, Snowden şi Matrix, dar şi evaluă-
rile pe care exegeta le face pentru justificarea imaginii de pe co-
pertă: aceasta nu este o pipă, un bun pretext pentru incursiuni în
biografia ludică şi bibliografia (consacrată) acestui obiect, cu in-
dicii despre relaţia dintre filosof şi René Magritte. Din obiect cu
întrebuinţare obişnuită, pipa capătă multiple semnificaţii, cu
ambiguitate productivă, pentru a deveni în cele din urmă ceva
ireal, fantasmagoric, negînd ceea ce este. E la mijloc o poveste
pe care, cititorii lui Foucault, o ştiu prea bine din veacul trecut
(amintirea pipei mi-a revigorat memoria atunci cînd am intrat
astă-vară în minimuzeul D. D. Roşca din Săliştea Sibiului – Her-
mannstadt, unde, pe un suport de lemn ce reproduce o bufniţă
se odihnesc două dintre pipele pe care le folosea filosoful). 

Un alt registru expune eseul Viorellei Manolache atunci
cînd vorbeşte de bio-tabloidizarea lui M. Foucault, un amestec
intens condimentat cu varii ingrediente, unde semne de lifes-
tyle sunt puse laolaltă cu celebritatea şi divertismentul şi unde
grilele de decodificare s-au întrecut la bursa speculaţiilor uneori
ieftine (inclusiv în atractiva sferă a sexualităţii).

Paginile scrise de exegetă despre Foucault (privilegiat
cred ca spaţiu acordat analizei) sunt esenţiale pentru situarea
gîndirii lui în istoria europeană a ideilor.

În paragraful despre indiciile vizuale asupra lui Jacques
Derrida se apelează fie la receptarea gînditorului prin filtrul slo-
terdijk-ian al delimitării de alţi şapte autori contemporani prin
calea „diagnozei dublului în pereche” (v. p. 173 ş. u.), fie se recurge
la convorbirile  filosofului cu varii personalităţi din Positions (tra-
duse la noi în 2011) sau la cele două filme documentare făcute
despre filosof. Faţă de convorbiri, filosoful e mereu prudent, ele
n-ar fi privi decît spre cărţile sale în curs de apariţie şi nimic mai
mult. Fireşte că e şi acesta modul în care Derrida vorbeşte des-
pre sine. 

Codul derrida-rian e aflat însă în cheia metodei lui Slo-
terdijk de distanţare dusă pînă la capăt, de poziţionare şi impli-
care a gînditorului în varii contexte, dar şi de dublă
deconstrucţie filosofică. O strategie  „în regimul lui doi”, unde
implicaţiile exprimă (re)afirmarea dublului scriiturii (cu condiţiile
ştiute), renegocierea sfîrşitului cărţii şi începutului scrierii (cu o
severă şi necesară cunoaştere şi aplicare a ştiinţei scrierii), func-
ţionarea deferanţei prin regula lui „nici…nici”, dislocarea dualis-
mului metafizic. 

Un Derrida sporit şi de producţiile filmice, convins să
nu îşi mai oculteze biografia şi faţa fotografiată sau filmată, să
se lase privit şi să (se) privească dincolo, să fie tolerant cu „re-
ceptările la minut”, să vadă în cinematografie un altfel de scrii-
tură culturală, cu complexitatea ei regulatorie. Mai mult, cele
două filme: D’ailleurs, Derrida (1999) şi Derrida (2002; pelicula
pare un reality show) transformă, pentru filosof, documentarul
într-o construcţie privilegia(n)tă, oferindu-i şansa propriei re-
descoperiri şi plăcerea discretă a unei altfel de cunoaştere a si-
nelui. În primul documentar, e avansat chiar şi familiarul Jackie
Derrida, cu trimitere neechivocă la actorul Jackie Coogan.

O strategie cu totul insolită exprimă Derrida for Begin-
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ners (2000), unde imaginea e altfel controlată şi speculată, prin
inversarea vectorilor de orientare sus-jos ai acesteia şi facilitînd
opinii psihanalitice despre jocul filmic al ideilor. E un construct
cinematografic în care, spune eseista, fantoma (aluzie la enun-
ţurile derrida-riene: eu sunt fantoma, trăiască fantomele) se
obişnuieşte cu imaginea şi cu nenumăratele reflectări intenţio-
nat scăpate de sub control.

ŞŞii  aallttee  ccoonncclluuzziiii..  Political Philosophy in Motion*.mkv se
încheie cu un capitol de concluzii: „indicii vizuale specifice şi vo-
cabulare adecvate” (v. pp. 187-210), care debutează cu unele re-
flecţii (nuanţate) ale lui Edgar Morin despre imaginarul
cinema-ului. Învocînd ecuaţiile şi altor borne vizuale, ţinta sec-
ţiunii este nu doar de a confirma demersul dezvoltat de eseu, ci
şi judecarea limitelor sau limitării discursului ca atare. În acest
din urmă sens, reperele vin dinspre filmul The Limits of Control
(2009), o peliculă care, prin apelul la muzică, cinematografie şi
ştiinţă, alcătuieşte textura indiciilor meta-fizice care au însoţit
traseul cărţii.

Filmele deconstruite de autoare pot fi încadrate, ca vo-
cabular sau gramatică filmică, în vreo trei categorii: cele care au
pus accentele deasupra unei filosofii a imaginii, cele ce au mizat
pe încărcătura artistică şi pe coincidenţa mesaj-vocabular vizual
sau cele care au propus o resemnificare a statutului şi rolului
ştiinţei (politice), ca „modalitate de susţinere filosofică a actului
de a specula ideatic atribute tari, verificabile” (p. 189). Con-
strucţiile filmice nu pot fi însă pure, căci ele împrumută varii de-
terminaţii din această taxinomie.

De la un capăt la altul, comentariile au fost exclusiv
asupra indiciilor filosofiei politice, exprimate de raportori-pro-
fesori de filozofie, nu o dată angajaţi în procesul de predare a
unei extensii a propriei specializări la sfera politicului. Exegeza
filmelor ananlizate (greu de numărat, dar şi mai greu de herme-
neutizat) a indicat mereu spre o semantică a imaginii, dar şi spre
o geometrie speculativă a modulelor ce alcătuiau urzeala-puz-
zle a fişierelor *mkv. Imaginea e responsabilă de „indiciul corect”
sau de „memoria deturnată”, ea coagulează şi ordonează ceea
ce ne apare ca fiind haotic, după cum tot imaginea sugerează
„coduri” sau „fapte”. Chiar şi în strategia „efectului Matrioşka”,
doamna imagine e cea care declanşează reacţia în lanţ a ideilor,
în concubinaj fericit cu monsiuer text, adică scenariul.

De tot evidentă a fost şi o altă trăsătură a interpretării:
implicarea gîndirii filosofice (uneori chiar şi a filosofilor) în poli-
tică, capacitatea sa de a genera ideologii sau de a provoca so-
cietatea civilă în realizarea unor valori comunitare. Vectori a
căror eficienţă este scontată de valenţele unei reflecţiei critice
şi lucide pe care o etalează filosofia politică. De aici, cum subli-
niază şi Viorella Manolache, nevoia unui nou proiect al filosofiei
politice, cu o resemnificare a unei duble dependenţe: impactul
reflecţiei filosofice asupra spectrului politic şi aportul filosofiei
în sfera gîndirii politice sau a luării unor temeinice decizii poli-
tice.

Adnotări aparte face autoarea asupra unor „vocabu-
lare” ale aşa-numitei tehno-teratologii, în care filosofia şi politica
se pronunţă în legătură cu viitorul nostru postuman (v. Rosi Brai-

dotti, Postumanul, 2016). Imaginarul social este extins, actul de
comunicare e investit cu altă plus-valoare a unei noi retorici. O
posibilitate binară impune alte mijloace de comunicare: fie în-
apoi (în retro-viitor), fie înainte (în pseudo-viitor). Filmul Arrival,
amplu şi subtil comentat de autoare, este reprezentativ pentru
acest gen de abordare, dînd un posibil răspuns angoasei noas-
tre comunicaţionale cu privire la spaţiul extra-terestru. Binomul
om-heptapod poate surmonta blocajul comunicării prin sporul
pe care-l pot aduce lingvistica şi filosofia primită la curtea ei.
Dialogul este şi aici călcîiul lui Achile, căci corespondenţa vorbit-
scris pare imposibilă: heptapodul una spune şi alta scrie. Cu
toate acestea, fundamentele unei atare civilizaţii extra-terestre,
în care există un primat al femininului, par să nu ţină de limbaj,
ci de nivelul atins de ştiinţă (care poate fi şi una a unei alte limbi,
cu lexic şi sintaxă diferite).

CCaaddrree  ddee  rree--ssttaarrttaarree..  În fine, două paragrafe chiar fi-
nale (care, în parte, se alipesc cadrelor de start) se opresc asu-
pra conjuncţiilor politicii: cu filosofia forward şi cu filosofia
rewind. Prima are în vedere posibilitatea de adaptare a filoso-
fiei (politice) la pretenţiile filmului sau ale cinematografiei, „prin
coincidenţa arheologiei filosofiei cu arheologia media” (p. 196),
cum sugerează Janet Harbord în Ex-centric Cinema: Giorgio Agam-
ben and Film Archaeology (Thinking Cinema) (2016). Cinema-ul ex-
centric este, aristotelic vorbind, un cinema potenţial a cărui
incapacitate e condiţionată şi facilitată de politic şi maladiile
media care-l marginalizează. 

Prin politica şi filosofia rewind, e recentrată (sau re-
startată) discuţia despre ce presupune a privi filosofic un film,
dar şi a-l citi prin vizorul ansamblului de concepte, idei, teme
ale filosofiei politice. E eludată vederea estetică, după cum sînt
puse între paranteze „gîndirea filmică” sau „politici ale filmu-
lui”, exegeza peliculelor fiind interesată exclusiv de subiecte sau
teme ale filosofiei politice transpuse sau sublimate în film. Alt-
fel spus, cu o sugestie venită dinspre Morin, sînt aplicate con-
comitent filosofia politică filmului şi cinematografologia filosofiei
politice. E mecanismul unei noi metode, şi anume: a revela felul
de a fi al unui film din afara sălii de cinema, extensia mkv trans-
formîndu-l într-un fel de carte la purtător (un raportor) ce va fi
descifrată deopotrivă filosofic şi politic.

Sunt reluate întrebările-cheie hutcheon-iene: cum, cînd
şi unde, dar hermeneutica e extinsă la suprafeţele altor filme,
mult mai dense şi mai adînci în indicii vizuali cu marca filozofiei
politice. Pe de altă parte, tot aici, sunt făcute necesare delimitări
în ceea ce priveşte posibilităţile cinematice ale filosofiei şi, în
egală măsură, perspectivele non-filosofice ale cinemaului (v. p.
206).

Dacă ar fi să găsesc un numitor comun (care-mi place,
desigur) pentru cele mai multe dintre deconstrucţiile Political
Philosophy in Motion *.mkv, acela ar fi al dedoxificării, căci exe-
geza filosofico-politică a unor pelicule de film nu se poate dis-
pensa, de cele mai multe ori, de o gestionare şi de o
resemnificare critică a reprezentărilor despre trecut. Trecut care
devine pro tanto prezent, unul continuu, şi viitor.
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DDee  vveegghhee  llaa  TTaajj  MMaahhaall, pus în scenă de Radu-Alexandru Nica, la Teatrul Naţional “Radu Stanca“ din Sibiu, aduce în faţa publicului una
dintre cele mai de succes piese ale dramaturgului american Rajiv Joseph, Guards at the Taj, aflată în anul 2010 printre finalistele Pre-
miului Pulizer. Textul valorifică legenda ţesută în jurul grandiosului mausoleu construit din porunca lui Shah Jahan, al cincelea împărat
mogul al Indiei, ce a domnit între anii 1628 și 1658. Acesta l-a închinat soţiei sale, Muntaz Mahal, care murise la nașterea celui de-al
paisprezecelea copil, și se spune că de teamă ca spendoarea lui să nu fie reprodusă vreodată, a dat ordin să fie tăiate mâinile celor
douăzeci de mii de muncitori care au lucrat la ridicarea sa, printre ei aflându-se chiar arhitectul, Ustad Isa.

Spectacolul debutează pe fundalul unul cer înstelat, acţiunea fiind plasată în Agra anului 1648, chiar în noaptea de dinaintea dezve-
lirii măreţului edificiu arhitectural. Cei doi străjeri, Humayun (Cătălin Pătru) și Babur (Florin Coșuleţ), așteaptă cu înfrigurare mo-
mentul când el va străluci sub primele raze ale soarelui. Pacea adâncă a nopţii e tulburată din timp în timp doar de câte-un glas de
pasăre sau de sporovăiala celor doi. “Ce sunt stelele ? “, se întreabă Babur. “ Cât sunt de departe ? Poate o să existe un palanchin care
va zbura spre stele…“ Și într-o clipă, ca o ilustrare a gândului său, pe ecran roiesc fel de fel de păsări și aparate fanteziste de zbor.

Anda Ionaș
De veghe la Taj Mahal 

Teatru

de Rajiv Joseph

Regia: Radu-Alexandru Nica
Scenografia, video și muzică : Mihai Păcurar

Asistent regie: Luana Hagiu
Traducerea: mircea Sorin Rusu
Coordonator proiect: Ramona Hristea
Distribuţie: Florin Coșuleţ și Cătălin Pătru
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Cu toate că ar trebui să păstreze tăcerea, Babur nu se poate împiedica să cugete cu voce tare. Deosebit de expresiv facial, chiar comic
uneori, Florin Coșuleţ interpreteză un personaj cu vocaţie enciclopedică, a cărui curiozitate se apleacă atât asupra subiectelor frivole
(cum arată haremul imperial?) cât și a marilor teme ce ţin de raportul individ-univers (călătorii cosmice, inventică, destinul artei, etc.)
Imaginaţia îl poartă spre zări necunoscute: “Să mergi așa de departe… Acolo e o altă lume, cu alţi suverani, cu alte gărzi imperiale,
chiar și cu alţi dumnezei. Ce mici suntem Humayun! Văzuţi de departe suntem și mai mici, și de mai departe nici nu existăm.“ 

Deși neavând acces la orizontul cunoașterii occidentale, Babur este totuși un spirit renascentist. Într-o epocă în care marile desco-
periri geografice au schimbat concepţia asupra lumii și a locului omului în univers, mintea sa iscoditoare și umanismul viziunii îl pla-
sează în proximitatea marilor iluminaţi ai Apulusui. Existenţa lui fizică însă, este circumscrisă limitărilor impuse de statutul de soldat
al găzii imperiale. Îndatoririle ce decurg de aici îi sunt mereu reamintite de prietenul și colegul său, Humayun, în încercarea de a-i mai
tempera elanul reveriilor. 

De altfel, tandemul Babur― Humayun își găsește o bună expresie pe plan filosofic în relaţia libertate-necesitate. Babur e mereu ten-
tat să nesocotească regulile (nu respectă legământul tăcerii, nici interdicţia de a se întoarce și privi mausoleul la dezvelire, ba mai mult,

declară că arhitectul Ustad Isa este prin actul creaţiei egalul împăratului). La polul opus, Humayun, interpretat de Cătălin Pătru își păs-
trează rigiditatea și sobrietatea pe care rolul de gardian imperial i le cere. Educaţia primită și teama de a nu-și pierde serviciul îl de-
termină să respecte cu strictete regulile, cu toate că în adâncul sufletului nu-i displace caracterul jucăuș și nonconformist al amicului
său. 

Prietenia lor va fi greu încercată de sarcina ce-i obligă să devină călăii muncitorilor ce au ridicat Taj Mahalul. Culoarea sângerie din
partea inferioară a ecranului, singura ce prevestea crudul eveniment, cuprinde în partea a doua a spectacolului întreg fundalul. Peste
roșul copleșitor se întinde o plasă de stele ruptă, desprinsă din dantelăria decorativă a frumosului monument. Astfel, proiecţiile video
și muzica semnate de Mihai Păcurar completează scenografia minimalistă, constituind un comentariu preţios adus textului, prin
aprofundarea și nuanţarea temelor tratate. Sunetul ritmat al tobelor conferă dramatism trecerii spre al doilea tablou, în care îi re-
găsm pe Babur și Humayun puternic marcaţi fizic și emoţional de sarcina ce le-a fost dată. Primul dintre ei are mîinile încleștate pe
sabie, iar celui de-al doilea fumul din timpul cauterizării i-a afectat ochii. Imaginaţia devine acum singura formă posibilă de evaziune
din coșmarul existenţial. Absurdul discuţiilor pe tema “găurii tansportabile“, care-și poate modifica dimensiunea și funcţiile, îndulcit



70 2/ 2018

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

de comicul formulelor ce apar pe ecran, nu este până la urmă decât o replică la absurdul lumii reale, o lume în care ei vor trebui să
suporte resentimentele a douăzeci de mii de oameni. “Să știi că o să-i mai vedem la cerșit… Ne urăsc! Un om fără mâini e un om inu-
til, iar un om inutil e un diavol.[…] E îngrozitor ce-am făcut.“, se lamentează Babur, în timp ce își spală obsesiv faţa și mâinile pătate
de sânge. Spre deosebire de el, Humayun încearcă să-și înăbușe conștiinţa invocând datoria și făcând chiar o glorie din aducerea sar-
cinii la îndeplinire.

Înclinaţia spre reflecţie a primului este mereu contrabalansată de pragmatismul celui de-al doilea. Unul dintre principalele subiec-
tele de controversă este statutul artei, discuţia lor amintind de dialogurile platoniciene pe tema frumosului. Pentru Humayun fru-
moase sunt păsările și femeile, adică creaţiile naturii, în schimb pentru Babur, frumosul artistic îl surclasează pe cel natural. Taj
Mahalul îi pare mai frumos decât însăși luna iar arhitectul e considerat mai presus decât Dumnezeu. Până la urmă în economia spec-
tacolului chiar absenţa vizuală a celebrului monument, exceptând o scurtă apariţie stilizată pe ecran, întărește ideea conform căreia
el este un simbol al artei ca valoare absolută și imuabilă. Cine este autorul de drept al unei asemenea opere? Împătatul care a co-
mandat-o, arhitectul care a proiectat-o sau muncitorii care au executat-o? Are arta ambiţia de a concura natura? Ce relaţii se insti-
tuie între putere, artă și morală? sunt întrebări pertinente și încă actuale.

Finalul spectacolului îl regăsește pe Humayun în vechea postură solemnă de soldat în serviciul imperial. Aerul său grav ascunde însă
o conștiinţă încărcată, ce tinde să nege trauma printr-o regresie temporală la momentul când prietenia lor era încă neumbrită, când
coliba din lemn parfumat de santal aflată în mijlocul junglei constituia un spaţiu al comuniunii sinelui cu alteritatea și chiar mai mult,
cu întregul univers. Sugestia existenţei paradisiace, în sânul naturii se compune atât sonor, cât și vizual. Glasurile pline de voișie ale
celor doi prieteni se asociază cu imaginile suprarealiste de pe ecran, reprezentând elemente de artă decorativă indiană (păsări mul-
ticolore, vegetaţie luxuriantă, elefanţi, arabescuri), într-o dinamică a formelor amplificată de mișcarea în sens opus a cercurilor
concentrice și de muzica din ce în ce mai alertă. 

Spectacolul seduce prin interpretarea convingătoare a celor doi actori, Florin Coșuleţ și Cătălin Pătru, prin poezia textului și propen-
siunea sa spre filozofie, prin sound design și proiecţii video, ce aprofundează și comentează tematica și nu în ultimul rând prin echi-
librul remarcabil în care regizorul știe să menţină toate aceste elemente.

Ideea că nimic la fel de frumos nu va mai fi construit vreodată trezește în Babur o reală criză. “Îţi place lumea în care tăiem mâini,
în care omorâm frumuseţea ca pe un animal hăituit?“ se răstește el la Humayun. Revolta împotriva unei ordini a lucrurilor în care
valorile estetice sunt separate de cele etice culminează cu gândul uciderii împăratului, gând ce-l va transforma pe el însuși într-o vic-
timă, călău fiindu-i printr-un concurs nefericit de împrejurări, chiar prietenul său. 
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(Ideal ar fi ca melodiile să fie cântate chiar de Edith Piaf)

(pe scenă vedem o masă, un balansoar și un fotoliu)

scena I

(Se aude instrumental, pe intrarea spectatorilor, Les amants d’un
jour)

El: (cu o geantă, un pahar cu cafea și un buchet de flori în mână, intră
din sală ) Un artist găsește geniu până și unei femei care
pășește pe stradă sau unei femei care știe să surâdă ori
uneia care se pregătește pentru întâlnirea cu bărbatul iubit.
Înţelesul cuvântului evadează din sferele înalte. Femeia are
toate calităţile farmecului care duce la perfecţiune. (din fun-
dal, intră Ea, formează un număr la telefonul mobil)

Ea: Alo, mă auzi? Dă-mi-l la telefon pe șefu’, te tog. Bună seara! Da,
eu sunt. El e acolo? Nu? La ce oră l-ai văzut? Era singur? Nu
știi unde s-a dus? Nu ţi-a zis nimic? Aveam ceva urgent să-i
spun și nu reușesc să dau de el. Nu, el e un înger! Da, o să
vină. Știu. Bine. La revedere. (închide telefonul)

El: Trăiește oare pustnicul în extaz? Dacă da, înseamnă că incon-
fortul lui devine culmea confortului. Trebuie să iasă din el cu
orice preţ. (sună telefonul mobil de adineaori)

Ea: Alo! Ah, tu ești? (îl vede pe El) Desigur că e aici. Fratele tău e
aici, dragă, (El face semne cu florile că nu e interesat de convor-
bire) dar e la baie. Nu poate veni. E gol pușcă. Cum adică nu
crezi? Bineînţeles că-i aici, ești nebună? Doar nu e vina mea
că refuză să se deranjeze. (lui) Soră-ta zice că ai putea să te
deranjezi. (El face semne disperate) Nu, e în apă și preferă să
rămână în apă, bine? (închide telefonul) Nesimţita!

El: (așezat pe fotoliu citește-n cafea) Ritmul vieţii noastre se des-
fășoară în perioade, toate la fel, numai că felul în care ni se
prezintă le face de nerecunoscut. (lasă paharul) Evenimentul-
capcană sau persoana-capcană sunt cu atât mai periculoase
cu cât sunt subordonate aceleiași legi și poartă în mod sin-
cer o mască. 

Ea: E chiar așa de greu să dai un telefon? De câte ori sună soră-ta
îi spun că ești la baie în timp ce tu umbli cine știe pe unde.
Ea telefonează ca să constate nu știu ce. Eu îi spun, bineînţe-

les, că ești aici. Plesnește de curiozitate!

El: Suferinţa ne trezește la realitatea plină de capcane. Dacă refu-
zăm să trăim insipid, trebuie să le acceptăm, (scoate din
geantă o cutie cu bomboane, i le oferă) chiar dacă suntem si-
guri de consecinţe neașteptate. A fi nebun e o înţelepciune
numai când merită osteneala.

Ea: Unde-ai fost? Am întrebat și la teatru de tine. Te văzuseră dar
nu știau unde ești... Timpul trece atât de repede... Citeam, și
când mă uit la ceas văd că-i ora unu noaptea. Imposibil.
Unde-ai fost? Bine! (scoate la iveală o sticlă de șampanie) Nu
vrei să-mi răspunzi, ca de obicei. Nu-mi răspunde dragul
meu! Nu te interoghez și nu insist. Sunt femei care umblă pe
urmele tipilor lor până află tot ce poftesc. Cu mine nu tre-
buie să te temi de așa ceva.

El: (deschizând șampania) Teatrul fals, de lux, comercial, se va auto-
distruge. Va rămâne esenţa: culoare, muzică, idee, gest și cu-
vânt.

Ea: Bine. Dragul meu, fă ce vrei. Stau închisă în casă, ca o fetiţă cu-
minte, te-aștept și tu nu vii. ( îi dăruiește o pipă frumos amba-
lată) Tu ești liniștit, știi că te-aștept. Dar lasă că se schimbă
lucrurile. De-acum încolo o să-mi fac și eu numărul. Ce sim-
plu e! Am înţeles. Până acum nu înţelegeam dar acum am
înţeles. Cât timp ești la plimbare o să umblu și eu aiurea fără
să-ţi dau nicio socoteală. Bine, dragul meu? (El îi dă o sticluţă
cu parfum, apoi citește ziarul) De mâine o să accept și parfu-
murile tipilor care-mi trimit flori, bomboane, etc., o să ies cu
ei și tu o să m-aștepţi. Și-ai să vezi și tu cât e de plăcut să
aștepţi! Să tot aștepţi, dragul meu!

El: (citește) Să creezi înseamnă să ucizi în jurul tău tot ce nu te lasă
să te proiectezi în timp sub o aparenţă oarecare care să-ţi
permită să rămâi vizibil și după moarte. 

Ea: Citește-ţi ziarul! Nimic n-o să mă împiedice să strig! O să ţip
până nu mai pot! Ce comod e să citești ziarul. Te ascunzi în
spatele lui! Da, dragul meu, o să urlu! O să-mi golesc sacul!
Nimic n-o să mă oprească! Du-te naibii! (îi mototolește ziarul)

El: (coboară în public) Știţi cum face privighetoarea îndrăgostită? Se
trudeşte, ezită, hârâie. Se gâtuie, se avântă şi cade. Şi

Cătălin Neghină

Teatru

ÎNGERUL IMPOSIBIL

scenariu teatral bazat pe opera lui Jean Cocteau
in memoriam Edith Piaf (Ea) și Jean Cocteau (El)
adaptare cât se poate de liberă
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deodată, găseşte! Vocalizează şi cântecul ei de dragoste tul-
bură. Nimeni nu știe cum pot ieși din pieptul ei plăpând ma-
rile tânguiri al nopţii.

(Ea cântă Les Mots d’amour)

scena II

El: O fetiţă fură cireșe. Toată viaţa, o viaţă lungă, și-o petrece în ru-
găciuni pentru a-și răscumpăra greșeala. Credincioasa
moare și Dumnezeu spune: „Ești aleasă pentru că ai furat ci-
reșe.”

Ea: Tu știi cum e să te grăbești acasă? Să speri că-l găsești acolo pe
cel pe care-l iubești și să găsești casa goala și să nu poţi face
nimic decât să aștepţi? Cunosc bine camera asta. Cum naiba
să n-o cunosc, îi știu fiecare colţișor, invidiez firele de praf
care se așează pe pervaz, pentru că nu sunt singure, aud ta-
xiurile care încetinesc și mi se pare că opresc sub fereastră,
dar apoi se duc în treaba lor, și de fiecare dată inima-mi în-
cetează să mai bată. Am ajuns să am ticurile unui bătrân
maniac.

El: Poetul nu cere admiraţie; el vrea să fie crezut. Tot ce nu e este
crezut rămâne decorativ.

Ea: Urăsc liftul care urcă și coboară. Mă sâcâie ticăitul obsedant al
ceasului. Dacă te uiţi la el ai impresia că timpul nu mai trece
și că ceasul e stricat. Să tot aștepţi... Pentru tine e o artă să
mă faci să te-aștept, un supliciu delicios.

El: Pictorul care pictează copaci devine copac.

Ea: Știi toate trucurile, toate mijloacele oribile ca să-mi faci rău, să
mă umilești, să mă faci să-mi pierd minţile. Am început să
număr. Până la 1000, până la 10.000, până la 100.000. Încerc
să citesc, îmi pun muzică. Dar ascult cu toată pielea încor-
dată ca un animal. Și nu mai suport și încep să dau telefoane
pe la toate crâșmele alea jegoase pe unde umbli și de fiecare
dată tu tocmai ai plecat! Niciodată nu se știe unde și tipele
de la telefon bagă câte-o voce compătimitoare: nu știu unde
a plecat! Pe-alea o să le omor! De altfel, e posibil să te omor
și pe tine. Sunt femei care și-au omorât bărbaţii pentru mai
puţin de-atât. Să știi că nu numai nebunele ucid!

El: Scriitorii de teatru sunt plătiţi de societatea autorilor în funcţie
de câte acte are piesa. (scoate din geantă alt ziar și citește)

Ea: Să nu mai vorbesc? Uite că vorbesc, vorbesc, vorbesc! Alt ziar?
Un altul ar fi lăsat ziarele și mi-ar fi ars o palmă! Dar tu ci-
tești impasibil, cu o mutră care mă face să vreau să pun
mana pe un pistol și să-ţi zbor creierii! Din păcate te ador!

El: Poeţii în care copilăria se prelungește suferă când pierd
această putere.

Ea: Ascultă! E mai bine să ne despărţim. La ora două eram
hotarâtă când vii să mă prefac că dorm și că nu m-ai trezit.

La două și zece a început tortura. Și mașinile. Și lifturile. Și ti-
căitul ceasului. La două și cincisprezece soră-ta a avut ideea
genială, sclipitoare să facă pe poliţaiul și să vadă dacă te-ai
întors. Când ai apărut m-am hotărât să-ţi vorbesc, să vor-
bim, să termini odată cu tăcerea! Te văd, chiar dacă te-as-
cunzi în spatele vorbelor. Te iubesc! E clar că te iubesc. Tu nu
poţi să iubești! Dacă m-ai iubi câtuși de puţin, nu m-ai chinui
mergând din crâșmă-n crâșmă, lăsându-mă să te-aștept
până înnebunesc. Știu ce-ai vrea. Ai vrea să faci tot ce-ţi
trece prin cap. Să te duci cu toate pramatiile pământului ști-
ind că eu cu ritmul vieţii mele care se desfășoară în pe-
rioade, toate la fel, sunt închisă într-un cufăr a cărui cheie o
ţii în buzunar. Atunci ai fi liniștit? (îi rupe ziarul)

El: De cum se trezește, poetul e idiot, mă rog, inteligent: unde mă
aflu? Însemnările unui poet treaz nu valorează mare lucru. 

Ea: Ești grotesc prin calmul tău! Vrei să-mi demonstrezi cât ești de
calm. Ești calmul în persoană, un model de calm. Uite că și
eu sunt calmă. Câte femei și-ar păstra calmul? Alta de mult
te-ar fi forţat să răspunzi! Dar eu nu. Eu sunt calmă. Îmi tre-
mură piciorul. Mi se înroșește pielea. Plesnesc de furie! Dar
mă declar calmă.

El: E nevoie de o altă terapie pentru a ne apăra sistemul nervos
surmenat. Trebuie să blindăm celula nervoasă. Să vorbim
spre exemplu numai despre literatură, utopie, obsesie... Nu
mai suntem, vai!, din păcate, un popor de agricultori și de
păstori.

Ea: Deci, unde-ai fost? La teatru nu erai. Te-ai ascuns cu vreo pi-
piţă să-ţi trăiești extazul în sferele înalte? Aia cu care umbli și
la care ai fost și când ziceai că pleci din oraș. O știu. O femeie
bătrână care se îmbracă de la talcioc. 

El: Am să mor, am să mor fără să fi explicat cum se aliniază noap-
tea orașele pustii..

Ea: Uite pe cine ţi-ai găsit! Uite cu ce babetă ţi-ai găsit să mă înșeli!
Măcar dacă aș ști că mă înșeli cu una mai tânără, mai proas-
pătă, pe care o lansezi, pentru care ai făcut o pasiune. Nu zic
că m-ar încânta, nu, dar măcar ai avea o scuză. Dar cu o tipă
în vârstă, nici măcar bogată. Ce ai de câștigat? Te întreb și
eu...

El: (publicului) Priviţi această făptură gingaşă, priviţi-i fruntea
napoleoniană, ochii săi de oarbă care şi-a regăsit vederea. Vă
întrebaţi dacă va cânta? Oare cum va reda ce simte?

(Ea cântă Mon manege a mois)

scena III

El: S-a răsucit poemul singur în el făcând o mască pentru inimă,
amorul – ce poveste, hai să tăcem mai bine. Hai să tăcem
mai bine. Fals paradis și voi, dezordini crude, adio!

Ea: Bărbaţii sunt nebuni. Nebuni, vicioși și jalnici, jalnici! Asta e,
ești jalnic! Te gândești vreodată la sănătatea mea? Te doare
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undeva. Dacă aș crăpa ai scăpa de mine. Crezi că-mi face
bine să tot fac ture de la ușă la fereastră și de la fereastra la
ușă? De ce crezi că există telefonul? Pentru ca să-mi spui: am
o aventură, draga mea, sunt în cutare sau cutare loc, nu-ţi
face griji, ajung imediat acasă!

El: (notează și citește) Să fie oare nevoie, când scrii teatru, s-o ras-
olești? Umpluturile, tranziţiile lente să fie ele obligatorii? Pu-
blicul nu e nevoie să fie forţat să tacă dacă este atent.
Autorii l-au condiţionat, l-au hipnotizat, i-au aruncat rimele
ca pe niște oase care să-i gâdile nările și în felul acesta l-au
pervertit. Doar rima face doar să nu moţăie spectatorul?

Ea: Niciodată nu știu unde ești. Dumnezeu știe unde. 

El: (vrea să continuie) Să fie oare nevoie...?

Ea: (îl întrerupe) Destul, îmi ajunge! Mai ieși odată din lumea asta
haotică! Nu vezi că o să crăp de nervi? Foarte bine! Îi dau un
telefon minunatei tale să știe că ai pe cineva!

El: Se pare că există un soi de fixaţie asupra unui ciudat sentiment
absurd de posesie, mai puternic decât raţiunea. Oare să mă
simt condamnat?

Ea: Simte-te cum vrei, dar termină! Te agăţi de cuvinte! Numai că
eu nu cred că să tăcem e mai bine și-ţi spun tot ce mă fră-
mântă! Ești un molâu, asta ești!

El: Orice ghicitor de bâlci preferă un public îndrăgostit de sclipici și
de cinism! Ametist, opal, diamante! E omenesc!

Ea: Și ești și mincinos! Minţi din plăcere, din obișnuinţă. Uite, de
exemplu acum câteva zile mi-ai spus că mergi la dentist. M-
am prins că mă minţi. M-am postat în faţa casei minunatei-
nepreţuitei tale și te-am văzut ieșind de la ea. Te-am văzut!
N-a fost nevoie să mai vorbesc cu dentistul. E drept că a
merge la dentist sau a te duce la baborniţa aia trebuie să fie
la fel de plăcut. Minciuna mă revoltă. Minţi atât de mult, te
afunzi în minciunile tale și mai nou uiţi ce povestești. Spui
niște chestii... 

El: Tarquinus Superbus a decapitat macii - simbolul activităţii, Iisus
a abătut trăsnetul asupra unui copac nevinovat, Saint-Just a
gâtuit gingașe gâturi, Lenin a însămânţat pământul cu cără-
mizi, tinerele revoluţionare rusoaice cu sânii ca niște bombe
s-au răzvrătit,... fabulos!

Ea: Exact! Și Ioana D’Arc, fecioara cu ochii albaștri, a fost arsă pe
rug în zorii zile de 30 mai 1431... puţin îmi pasă. Eu dorm
prost, știi că dorm prost, de fapt aproape că nu dorm nicio-
dată... Sunt geloasă pe somnul tău. Mă întreb unde te duci
când dormi. Pe cine vezi? Zâmbești personajelor din visurile
tale. Îmi vine să te trezesc ca să le distrug. Dar n-o fac, te las
să dormi și sunt liniștită că măcar ești aici și nu mai alergi în
dreapta și-n stânga, ești al meu!

El: (publicului) Vocea porneşte din adâncul sufletului. (pornește mu-
zica, instrumental, dansează) Pune stăpânire pe noi, ne
prinde, ne pătrunde, ne învăluie ca un val cald de catifea.
N-a fost niciodată până acum o alta ca tine și nu va mai fi
vreodată. O stea care iubește, suferă și se mistuie în însingu-
rarea nopţii.

(Ea cântă Plus bleu que tes yeux)

scena IV

El: (învârte cu abilitate un cub rubick, calm) Frumuseţea derutează
pentru că ea merge repede, încet. Compromisul acesta îi dă
nobleţea

Ea: Îţi jur că tu mă vei împinge să distrug toată relaţia noastră, tu
o să fii vinovatul! Ascultă-mă bine! Răbdarea și nervii mei au
ajuns la capăt. Dacă în trei minute, sau nu, dacă până număr
la trei nu lași chestia aia din mână, te previn că... (sună tele-
fonul) Ai noroc!

El: (se suprapun vorbele lor) Pe scenă nu se trăiește, se face în așa
fel încât o scenă să fie trăită. Acest adevăr al teatrului este
poezia teatrului, mai adevărat decât adevărul.

Ea: Alo? Cine-l caută? Ah, dumneata ești? Perfect! Așteaptă! (către
El) Ești drăguţ să binevoiești să răspunzi? E babeta ta. (El nu
vrea) Refuză. I-am spus că ești dumneata dar nu vrea să vină.
E timid. Dacă refuză să vorbească cu dumneata ce vrei să
fac. Baborniţa afurisită a închis telefonul!

El: (monologal, făcându-și bagajul) Mistificator,... 

Ea: (bucuroasă) Mulţumesc, ai fost minunat!

El: ... deformez realitatea!... 

Ea: M-ai fi distrus efectiv dacă ai fi vorbit cu ea!

El: ... mă ascund, vreau să ne fac să crezi că există ceva acolo unde
nu există nimic! 

Ea: Iartă-mă, hai sărută-mă!

El: E un miracol că nu mă topesc în apa de baie ca o bucată de
zahăr. 

Ea: Vrei să pleci? Ce faci? Ce ai? Pleci? Ce-am zis? Răspunde-mi
ceva, orice! 

El: Într-o zi în ascensor mi s-a părut că mă înalţ alături de ceva în-
spăimântător care urma să fie etern.. 

Ea: Nu pot suporta nimic definitiv! Vrei să mă pedepsești pentru
că am fost violentă. Nu-ţi place să auzi adevărul, asta e! 

El: E dovedit că poetul nu poate trăi banal, ci numai în adevăr, cre-
dinţă și dragoste...

El: Nu, n-ai să pleci! N-am să te las să ieși! Mă iubești, nu? Dacă mă
iubești o să te-ntorci, nu?

El: E ca la șah, cineva, uneori, câștigă printr-un miracol. Miracolul
chiar există.

Ea: S-a terminat? Doar nu vrei să spui s-a terminat! Gândește-te la
tot ce-am făcut pentru tine. Nu, nu asta am vrut să spun,
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știu că n-am facut nimic pentru tine. Nici nu aveam ce să fac. Iartă-mă! O să fiu cuminte. O să tac, o să tac, o să te las să dormi
și o să te privesc dormind! Și în vise o să poţi să mergi unde vrei, o să poţi să mă înșeli cu cine vrei! Numai să rămâi! 

El: (în buza scenei) Sunt în permanenţă precaut. Nu mă grăbesc să acord unor întâlniri o semnificaţie de ordin supranatural. Nu în-
tâmpin misterul cu surle și trâmbiţe, las misterul să vină singur, să nu apuce pe o cale încâlcită de nerăbdarea noastră.

Ea: (cu paharul de vin în mână, în balansoar) Te aștept oricât, până mâine, poimâine... Uită-te la mine! Accept! Poţi să mă minţi cât
vrei, numai lasă-mă să te aștept. O să aștept cât vrei tu!

El: (pleacă prin sală) Femeia are geniu. Este fără pereche. Piu, piu, piu! piu, piu, piu! piu, piu, piu!, panglicuţe de colivie... piu, piu,
piu!, laţuri prin vie... piu, piu, piu! ochiuri de forfecele... piu, piu, piu! rotiri de rândunele... piu, piu, piu!, cifru cu aripioarele...
piu, piu, piu! zic păsărelele... piu, piu,

(Ea cântă Les amants d’un jour)

Sfârșit
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Cum se ştie, limbajul imaginii a apărut înaintea cuvân-
tului scris și a fost mult timp folosit ca mijloc de comunicare ală-
turi și uneori în locul celui verbal. Prin stilizarea și abstractizarea
ei până la convenţie și semn/literă, s-a format apoi alfabetul şi
scrierea. E imposibil de precizat când și datorită căror factori şi
însuşiri imaginea a devenit artă, căpătând astfel calitatea de lim-
baj artistic. În peșterile de la Altamira și Lascaux, reprezentările
incumbau mesaje cu încărcătură magică; abia prin prisma miilor
de ani, a conceptelor şi concepţiilor moderne, au fost conside-
rate artistice. Nici azi, deși pare că ne îndepărtăm tot mai mult
de „Galaxia Gutenberg” și ne îndreptăm cu rapiditate spre „cul-
tura vizuală”, dimensiunea artistică nu apare implicit, ci mai de-
grabă aleatoriu și de multe ori alterată prin latura sa utilitară (în
formula designului),  și mai ales înlocuită de scopuri pragmatice,
străine „finalităţii fără scop”, unul dintre atributele kantiene
esenţiale ale frumosului.

Dar ca şi cuvântul, imaginea, prin oricare dintre moda-
lităţile de exprimare, poate deveni limbaj vizual, iar în anumite
cazuri, chiar limbaj artistic. Aceasta cu condiţia să îndeplinească
„normele estetice”, adică să nu se oprească la coordonatele ma-
terial-empirice, la pseudo-cunoaşterea mundană, care se re-
zumă la înţelegerea „epidermei lumii”, ci să reuşească să
comunice sensuri, semnificaţii… acea încărcătură inefabilă de
dincolo de aparenţe, care face trecerea spre esenţele spirituale
ale „lucrului în sine”.

Şi aşa cum cuvântul a devenit text, apoi datorită unor
mijloace tehnice s-a multiplicat prin tipar, arta imaginii a trecut
de exclusivismul din domeniul plasticii, diversificându-şi (tot prin
tehnologie), modalităţile de propagare, prin fotografie, film, te-
leviziune, care (în cazul primelor două) au devenit arte.

Bineînţeles, „cauza-cauzelor” acestui progres nu a fost
aparatura inventată, ci oamenii care au întrebuinţat-o şi prin in-
termediul căreia au reuşit să producă redări originale, impreg-
nate de creativitate, nu numai simple reproduceri ale realităţii
vizuale, realizate mecanic de mânuitorul unor ustensile. Exista
„camera obscură” a fotografului care până nu demult era un au-
tentic laborator unde găseai, pe lângă întunericul necesar deve-
lopărilor, „aparatul de mărit”, tăvi, mojare, substanţe, eprubete
şi diverse vase, o întreagă chimie pusă în mişcare, de la filmul
scos din caseta sa până la fotografia finală pusă la uscat. Azi, cal-
culatorul, imprimanta, scanerul, stickul, cardul SD şi alte dispo-
zitive digitale au perfecţionat aparatura, uşurând la maximum
deprinderile necesare fotografierii şi alte multe proceduri, astfel
încât acest spaţiu de lucru, în multe cazuri, poate lipsi.

În arta plastică pare să fie invers, vechiul atelier deve-
nind un veritabil laborator, căci şevaletul, culorile, pânzele, pa-
leta… sunt azi nu înlocuite, dar completate deseori cu noi utilaje
moderne, pe bază de lumină focalizată, fixată pe suprafaţă, sis-
teme IT de proiecţie digitală a liniei şi aşternere programată a
culorii, cu realizarea unor formule plastice şi tehnice de nema-

iîntâlnite, utilizate şi în proiectarea industrială sau în cea de ar-
hitectură, ducând la curente de avangardă: happening, perfor-
mance, op-art sau arta cinetică. Apoi, pe lângă tradiţionala pânză
sau lemnul şi cartonul, au apărut noi materiale-suport venite
parcă de altundeva, şi integrate în procesul elaborării unor noi ti-
puri de lucrări insolite ca impact vizual-artisitic.

Altminteri, fotografia are numeroase alte utilizări, în
funcţie de care poate fi categorisită ca documentară, comercială,
ştiinţifică, publicitară, propagandistică..., „genurile” artei foto-
grafice fiind surori cu cele ale picturii şi graficii: portret, peisaj,
natură statică… Dar maestrul fotograf e creator în abordarea de
primă instanţă a „subiectului” şi aici intervine căutarea unghiu-
lui din care va fi privit acesta, observarea tuturor elementelor
naturale sau artificiale ce pot afecta intenţiile autorului în pri-
vinţa personajului portretizat, a obiectelor neînsufleţite, sau a
colţului din natură redat în fotografia de peisaj. Multe alte vi-
ziuni, demersuri artistice, teme, motive, încadrări şi compoziţii,
apoi cromatica, figurativul şi chiar nonfigurativul, au fost îm-
prumutate, preluate, transferate din arta plastică în cea foto-
grafică.

Însă artistul fotograf şi-a (ato)educat şi dezvoltat o
hiper-sensibilitate, prin care receptează mişcarea potenţială cea
mai specifică, o surprinde prompt pe cea în latenţă şi imortali-
zează deseori momente pe care nu le remarcăm cu acuitatea vi-
zuală obişnuită, cu sensibilitatea noastră „tocită” de cotidian. Nu
ne dăm seama îndestul cât de multe gesturi, priviri, rictusuri,
tresăriri, mirări… ne „trădează” şi, scăpând atenţiei noastre, ne
dezvăluie caracterul, firea, starea de spirit dintr-un clipă sau alta.
Or, artistul „citeşte şi scrie” iute în imagini expresive acest cor-
tegiu de stări spontane, involuntare, întâmplătoare sau speci-
fice. Ochiul, sensibilitatea, inteligenţa, până şi „mâna inspirată”
care declanşează aparatul lucrează sincronizat, iar după declicul
blitz-ului, fotografia-instantaneu astfel făcută, e finalizată, e
„grăitoare”. Dar astfel de surprize „de reporter” sunt rare. Deci să
nu ne înşelăm; doar pentru amatori laboratorul foto a dispărut,
căci maestrul continuă să lucreze în aceleaşi condiţii speciale, în
spaţiul său aferent, chiar dacă cu alte tehnologii, dintre care cele
digitale nu lipsesc. Deoarece fotografia făcută „la faţa locului”
intră apoi în prelucrări sofisticate, într-o sumedenie de experi-
mente care urmăresc redări inedite, spectaculoase, de neaflat
în natură, în realitatea zilnică. Iar această artificializare a ime-
diatului aduce metamorfozări şi metaforizări ale reprezentării
„brute”, spre a ajunge la fotografia de artă, cea care exprimă, nu
doar prezintă.

Mircea Eliade spune undeva că sacrul e o permanenţă
în lume, „convieţuieşte” cu noi, deşi ne-am dezvăţat să-l sesizăm,
fiindcă suntem prea integraţi în profan, în lumea materială din
jur, în timpul prezent. Totuşi, el persistă subtil ancorat în super-
stiţie şi se manifestă în hierofanii, putând apărea în acele obiecte
învestite cu puteri supranaturale şi în acele clipe ce parcă nu

Valentin Mureșan
Arta și fotografia ca artă

Artă
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aparţin lumii terestre, pe care le percepem „în filigran”, fulgu-
rant, mai degrabă spontan, adesea în involuntare stări de reve-
rie.

De fapt, şi lucrurile (Oh! Lucrurile cum vorbesc…), tot am-
bientul din jurul unui personaj (cu amănuntele şi dispunerea în-
tregului aranjament compoziţional) ni se dezvăluie în simbioza
sa cu preajma, în raportul semnificativ subiect-obiect, în cel cu
spaţiul natural şi social în care trăieşte. Iar fotograful „vede
enorm şi simte monstruos” clipele în care viaţa e spectaculoasă,
splendidă, încremenită în amintire sau palpită în „pagina vie a
timpului prezent”. Atunci, ca orice autentic artist, el „intră în re-
zonanţă” cu acele locuri şi stări privilegiate, care duc spre acel
„dincolo de senzorial”, de materialitatea grea, la intuirea unei
alte realităţi şi transmit ceva din acel sacru şi din esenţele sale
profunde. 

Sunt cuprinse de obicei în cadrul fotografiei artistice
două momente de inspiraţie şi creativitate, momentul exterior,
cel al alegerii şi fotografierii, şi acela interior, al elaborării foto-
grafiei până ce devine „obiect de artă”. Aici fotograful are posi-
bilitatea de a selecta dintre multele „exemplare făcute pe teren”,
în acel moment exterior, pe cel mai potrivit dorinţelor sale. In-
tervine apoi pe „vederea” aparent terminată, studiind lumina,
umbra, culoarea, recurgând la colaj, la felurite tehnici mixte, care
se adaugă, modifică substanţial sau suspendă şi înlocuiesc de-
talii, efecte de ansamblu, denaturând, chiar anulând eşantionul
decupat din realitate, iniţial emis de aparatul  foto. Fiindcă de
cele mai multe ori, „prima vista” este un fel de eboşă asupra că-
reia maestrul se apleacă din nou, (re)elaborând totul, în cea de-
a doua etapă, cea din atelierul-laborator.

Originalitatea, imaginaţia înseamnă aici a vedea altfel, a
ipostazia obişnuitul în paradoxal, în excepţional, a ilustra în
„oglinda fotografiei” acea noţiune atât de clară şi ambiguă, dis-
cutată şi controversată, care este frumosul. Descoperind sub

„crusta” aparenţei, a banalului, expresia, sentimentul, specificul,
sugestivul, emblematicul, care sunt surse ale frumosului, ade-
văratul artist izbuteşte să le facă accesibile pentru ceilalţi. Căci el
ştie că mimesisul e un minim, că nu e destul să reproduci ceva
din realitate (chiar dacă ţi se pare că ai avut starea de graţie a
clar-văzătorului), ci trebuie să „corectezi realitatea”, reluând,  re-
făcând, prelucrând… amintindu-ţi mereu spusele lui Edgar
Degas: „Arta nu este ceea ce vezi, ci ceea ce faci pe alţii să vadă”.

E o alegere dificilă între mai multe variante pe care poţi
să le prezinţi altora ca să „îi faci să vadă”, ceea ce doreşti să evi-
denţiezi (noutatea, senzaţionalul, încântătorul sau terifiantul,
sau poate acea atmosferă baudelairiană de „Luxe, calme et vo-
lupté”). Dar pentru a ajunge acolo e necesar ca totul să fie atent
studiat, deplin valorificat, iar din „recolta” sortată, să optezi pen-
tru fotografia color, sau alb-negru, să te opreşti uneori asupra
ansamblului, sau în alte cazuri, asupra detaliului. Reliefezi con-
turul, „înceţoşezi” prin sfumato nu anume fragment, recapitulezi
imaginea diurnă în nocturn, ş.a.m.d. Şi se impune să repetăm:
nu etalezi altora doar realitatea „obiectivă” – oricât ar fi ea de
deosebită – ci o alta, care incumbă un întreg cortegiu de con-
otaţii, sugestii, sentimente, idei, căci acel adevăr afirmat de un
celebru maestru român al penelului, Ştefan Luchian, e valabil şi
pentru artistul fotograf: „Noi, pictorii, privim cu ochii, dar lucrăm
cu sufletul!”. Nu e uşor să lucrezi şi să exprimi din suflet, dar
numai dacă reuşeşti să transpui în lucrare ceva la care participi
sufleteşte, acea fotografie capătă valoare artistică, şi doar cu ast-
fel de lucrări putem vorbi despre arta fotografică. Iar aici nu
există jumătăţi de măsură, căci deosebirea e tranşant mani-
heistă, ca în spusele ambiţiosului Cesare Borgia: 
„Aut cezar, aut nihil!” 
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ŞŞşştt!!

iar aceia, deîndată ce începură 
a vedea lumina divină
se apucară înainte de toate să deosebească
negrul de alb
şi veniră cu însufleţire şi se grăbesc déjà să facă cunoscut
iată, lucrul acesta este alb
iar acesta negru

AArrţţaarr  llaa  mmaarrggiinneeaa  oorraaşşuulluuii

dar câtă tăcere în copac 
de parcă în întreaga lume
n-ar fi decât el – tăcutul-septembriu arţar!
o, nu mai mult… – aidoma unei prezenţe:
tu, în faţa unei uşi
tăcut dar ştii: există – abia acum acel „acolo”
ce-i mai mult decât concept
neexplicat… – acum o intrare posibilă
(plecare – pace – uitare)
cu un singur preţ: să nu vezi mai mult
decât arţarul-septembriu

PPllooaaiiee

acuşi burniţează, acuşi se potoleşte,
de parcă s’ar juca cu sine însăşi întâmplarea
(nimic alta decât „mofturi”, potrivite
doar pentru sketchuri jalnice)
Ca şi cum „există” ar exista cu adevărat
(în rândul celor – ca şi mine –de netrebuinţă)

VViiffoorrnniiţţăă--nn  ffeerreeaassttrrăă
Lui V. I.

viscol în fereastra mea şi pereţii camerei şi 
cu mine-mpreună pierdută-n viscol de-atâta vreme casa 
cu tablourile de pe pereţi, adunate ca pentru jocul de-a ascunse-
lea
ca în copilărie – în depărtata ei gingăşie
când (viscolul) fereastra ca o taină o-mpodobea:
ici-colo
putintel rectificând-o

CCaallee

când nimănui nu-i mai place de noi,
începem
a ne iubi mamele

când nimeni nu ne mai scrie o vorbă,
ne aducem aminte 
de prieteni vechi

şi rostim câteva vorbe numai pentru că
tăcerea ne este ceva prea înfricoşător
iar deplasările primejdioase

la urmă însă – în parcuri întâmplător părăginite
plângem cu jalnice alămuri
de jalnice fanfare

Ghenadi Aighi 

Traduceri

Cinci poeme 

Traducere în limba română de 
MMiirrcceeaa  AArrddeelleeaannuu
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Et voilà comment un matin béni est devenu 
ma jeune passante: quelques instants au carrefour aggloméré 
au moins il y a eu un feu de circulation au matin gris et glacé 
personne d’autre ne t’a pas regardé 
ou même si quelque passant en retard comme moi l’a fait 
il ne t’a pas regardée de la même façon 
c’est un sacré privilège de regarder une jeune fille
svelte la tête découverte  dans la multitude de cols 

de gros souliers  
de bonnets l’idifférence a été le grand instant d’une vie
inconnue à moi bien que maitenant je te connaisse mieux 
que n’importe qui ç’ a été ton instant d’or et  tu ne le sauras  

jamais 
a été mon instant de joie et de bonheur 
probablement que tu ais senti quelque chose de vague 
alors que tu es partie de chez toi  
une onde d’énergie vitale autrement tu ne serais pas partie 
en ce temps glacé du dehors si légèrement  habillée
les seins ronds sous la blouse fine entre les faces 
déboutonnées de ton vêtement 
chaud qui s’arrête  au-dessus des genoux 
les cheveux  châtains  flottant  derrière 
avec des flocons en cristal sur les mèches
vers le passage des escaliers trappes envers la ville suspendue 
dans une autre réalité le jeans noir collé aux  jambes et 

aux cuisses
étourdissantes je t’ai vue flotter dans une 
chaste sensualité je n’ai pas senti d’autre désir que celui 
de me nourrir d’ illusions que tu pourrais être heureuse
que les ailes fragiles et audacieuses ne se blaisserons pas
dans les temps dévastateurs qui viendrons aux matins sombres
aux nuits calmes ou brûlantes
je ne sais pas si celui-ci est ton chemin chaque matin
voilà du carrefour comment  je regarde par habitude

la tour de l’horloge les murs  massifs de l’ancienne mairie la place 
mélancolique d’au-delà de l’église la rue qui descend
dorénavant elle descendra avec toi à la fois vers le passage 

sombre
vers le cœur de la ville impériale
il aurait été possible que tu fûsses descendue auprès de ces 

remparts
aussi pressée aussi enivrante dans ton inconsciente
sensualité désoriéntée par le bruit des sabots et des roues 

géantes 
en bois un cliquetis d’armes et d’armures
vers La Foire aux Poissons ou vers La Foire aux Fleurs
vers La Foire aux Vins vers Le Pont de Fer ou vers La Porte
de la Tour à côté du portail de fer forgé de l’église peut- être
tu te rappelles les sons limpides de la cloche dans des  matins
blancs de l’été dans des matins gelés d’hiver comme maintenant 
dans l’ afflux de cols bottes chapeaux indifférence
le visage je ne l’ai presque pas aperçu
je me l’imagine préoccupé tu ne dois pas être inqiète
la ville existe et tu existes pour elle et pour moi
et nous existons pour ta vie passagère
pour ton instant éternel
c’est mon privilège dorénavant une auréole  étincellante
t’enveloppera en elle flotteront des lettres  des syllabes  des mots
tourneront et feront naître des propositions et phrases
de mes mains je les caresserai n’aie pas peur
ne te feront aucun mal se feront pénétrer de ton odeur
froide et passagère il ne faudra que les ramasser avec sagesse
de la même façon que les anciens maîtres ont mis pierre sur
pierre
et brique sur brique et ils ont bâti ces murs
ces tours et passages tu seras immortelle
tu es éternelle c’est seulement moi qui te connais je suis le seul
qui t’ai vu cet occulte orgueil
me donne le droit à la mélancolie à une raffinée obsession

IIooaann  RRaadduu  VVăăccăărreessccuu

Ailleurs, bien loin d’ici! Trop tard! Jamais peut-être!
A une passante – Charles  Baudelaire

Une jeune passante au centre ville ou Le droit à la mélancolie

Traduceri
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EEnn  ddeesscceennddaanntt  llee  rraavviinn  ddee  ll’’oouueesstt
ddee  LLaa  CCoolllliinnee  dduu  LLéézzaarrdd

arrive arrive le printemps
bientôt seront de retour les oiseaux voyageurs
flottent au-dessus de la gare et du Quartier Lazaret
au-dessus des toits roux
chargés de lucarnes  aux yeux et de conduits 
de cheminées en briques écroulées
je monte sur La Colline du Lézard 
par dessous de l’orée du bocage d’ aunes
et au bout du champ cultivé de maïs resté sec de l’année dernière
qui bruit tranchamment au souffle léger presque salin
les couleurs sont encore d’hiver
ici  j’allais jadis à la quête aux cigales il y a longtemps

la vitre de la fenêtre s’embrume ensuite devient verdâtre 
je m’assieds de nouveau  sur la terre  humide de la crête
voilà comment je verse de l’eau de la bouteille bleu de parfum
dans un trou de cigale et j’attends  transi  d’impatience
en regardant du coin de l’oeil
j’y  verse encore quelques gouttes d’eau
après quelques minutes d’attentes un cigale sort dehors
il bouge lentement il est tout mouillé

je me tiens à table devant la fenêtre et je regarde
vers la nord La Colline du Lézard est pleine de soleil
je prends le cigale entre mes doigts et je souffle sur lui
je souffle jusqu’à ce que je le sèche 
et puis je le mets de nouveau sur la terre
je lançe comme à la cible contre une grande pierre  
la bouteille de parfum
elle se brise et le col à bouchon en plastic reste tout entier
en brillant au soleil crû du printemps
je m’assieds et je regarde le ciel 
je regarde la terre d’alentours  où s’éveille la vie
un souffle tiède et presque salin commençe à se faire sentir 

de la vallée
et de l’ouest là c’est la ville couverte de tuiles roux

dans un bâtiment haut du centre je me trouve dans une
chambre allongée

aux  arcades  sombres et je regarde par la fenêtre le ciel
voûté  sur La Colline du Lézard

je regarde immobile  par la fenêtre un gamin en plein soleil 
en sifflant

et en descendant le ravin de l’ouest du Lézard
un cigale attaché par une épingle à la poitrine 

EExxiill
((  uunn  ppooèèmmee  pprreessqquuee  ppoolliittiiqquuee  ))

sont disparus les lions en pierre de L’Empereur  des  romains
encore un ami est parti en exil 
puis un autre et ensuite un autre
en fin de compte est disparue la statue de  Georges Lazar
de la place ou les amis restés ont été près
de la mort dans un décembre maladif et inoubliable
quelques portes de moins
quelques amours de moins
tombées dans une mémoire oubliée
vies disparues parmi tant d’autres mémoriales
habités par des ombres

une fois j’ai été en exil dans une ville impériale
il s’agissait d’une encyclopédie imaginaire
de la mélancolie de chaque jour
maintenant je suis exilé dans une ville triste
une ville en pierre sèche regnée
par un consistoire oculte
comme autrefois dans l’histoire aucun droit ne nous reste plus
aux  princes vlachs exilés en leur propre pays
on nous dit d’être  heureux en glissant
en glissant sur l’eau gelé des fontaines cassées
d’être heureux dans le nouveau empire romain de 

nation allemande
dans la nouvelle province de l’ancien empire
autro-hongrois de nation européenne
d’être heureux en attendant aux portes de la ville
des maïereni exilés autour de L’église ortodoxe de la Fosse

aujourd’hui est revenue la saison
dans laquelle nous devrions de nouveau entrer
par le portail de lumière du centre vers Les-Sous-Aunes
à  une rencotre secrète de mélancolie
on est resté trop peu de telle sorte que nous occupions

toutes les places 
autours de la statue d’ Eminescu
trop peu pour boire tout le vin ramassé
seau après seau pendant toutes ces années pourries
doux aurait été notre regard
âpre la parole et le chant
en caressant des crinières des jeunes lions
inciter  les chiens bergers mioritiques contre le destin hostile
en rappelant chacun des ceux exilés
loin dans une europe triste
dans un pays au un autre
aujourd’hui toutes les horloges de la ville emperiale 
se sont écroulées dans l’enfer

TTrraadduuiitt  eenn  ffrraannççaaiiss  ppaarr  AAddrriiaann  IIaannccuu
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Lectura romanului Un Fils à Baudelaire de Mihai Botez tri-
mite la cele două scenarii romaneşti fundamentale imaginate de
Marthe Robert: cel al copilului găsit care se crede născut într-o fa-
milie împărătească şi cel al bastardului care răspunde la abandon
prin „concedierea” tatălui. Acesta din urmă este adevăratul erou ro-
manesc, căci odată cu el romanul se deschide dramatismului vieţii.
În această serie se înscrie şi eroul bastard al cărţii lui Mihai Botez,
Jean, fiul natural – şi, desigur, ficţional – al lui Charles Baudelaire,
recuperat de însăşi bunica lui, doamna general Aupick, şi încredin-
ţat spre creştere unei familii de oameni cumsecade lipsită de bine-
cuvântarea progeniturii. Adoptându-l, aceştia au subvenit la toate
nevoile lui biologice, afective şi sociale, corespunzător cu statutul
lor de mici fermieri din regiunea pariziană. Sosirea în casa părinţi-
lor adoptivi a Arianei, a cărei familie a fost complet distrusă în răz-
boi, va face din el un bărbat, un tată şi „stapânul domeniului” (Cap.
„D’un amour né de noces”). În cel de-al treizecilea an al vieţii lui Jean
survine însă revelaţia care îi schimbă drastic destinul, aceea a ade-
văratei identităţi a părinţilor săi, nimeni alţii decât Charles Baude-
laire şi Jeanne Duval, „Venus cea neagră”, instituind un „înainte” şi
un „după aceea” care ordonează evenimentele ficţiunii. Jean înţe-
lege că până atunci a trăit o poveste străină de el, că a existat un-
deva în viaţa lui, neştiută de el, o ruptură, o pierdere de identitate,
o deturnare de destin, o istorie delapidată. Revelaţia pune în miş-
care o mulţime de evenimente pe care nimic nu le făcea previzibile.
Ea închide partea întâi a romanului, bazată pe ignoranţă şi pe in-
ocenţă (Jean compară această perioadă paradisiacă cu cea pe care
Oedip a petrecut-o la curtea regelui Polyb) şi o deschide pe cea ba-
zată pe cunoaşterea şi asumarea adevărului vieţii, a dramei perso-
nale. Jean încearcă să reconstituie legătura cu genitorii săi, în special
pe linia paternă, nutrind ideea vagă a unei recunoaşteri legale, dacă
nu chiar a unei filiaţii spirituale (el are unele preocupări literare, ta-
lent lingvistic, o filozofie de viaţă etc.), însă visul său de bastard nu
se va împlini. Puţin câte puţin, el se dezinteresează de bunurile ma-
teriale pentru a se retrage în lumea spirituală, refuzând atât hazar-
dul unei naşteri ascunse cât şi „prostia cărnii” care-l alienase atât de
mult pe ilustrul său părinte. Dacă Jean îşi scrie şi sfârşeşte prin a-şi
face public „romanul-autobiografie”, nu este pentru a face din el un
argument într-un demers de recuperare a unor drepturi – bunuri
materiale, patrimoniu spiritual – ci pentru a se achita, fără ură şi
mânie, de o datorie morală, o datorie faţă de adevăr, el fiind ulti-
mul care mai poate depune mărturie despre cele ce s-au petrecut
odinioară, atâta vreme cât mai este încă în viaţă. Un alt motiv este

că el simte nevoia să-şi elibereze conştiinţa de o taină prea apăsă-
toare pentru el şi care, după cum o intuieşte, ar putea avea un im-
pact asupra cercetărilor ulterioare în jurul lui Baudelaire. Jean,
naratorul, povesteşte viaţa sa măruntă în virtutea unei datorii me-
moriale, pentru a putea accede la seninătatea înţelepciunii, pentru
a reda uitării caracterul său imprescriptibil (Cap. „Les secrets d’une
vie”). 

Caracterul surprinzător al aducerii pe scena romanului a
unei personalităţi atât de orbitoare ca cea a poetului spleenului pa-
rizian îl previne pe cititor să caute dincolo de diegeză povestea nes-
pusă corespunzătoare programului autobiografic anunţat în
subtitlu.

Tema copilului nedorit se declină în literatura română mai
curând la modul feminin, dacă nu chiar feminist, şi mai degrabă re-
ligios decât laic. Cartea lui Mihai Botez este o excepţie care dove-
deşte capacitatea lui de a aborda cu libertate de spirit un teritoriu
sensibil, puţin frecventat, acela al procreării nedorite, ca urmare a
ceea ce autorul numeşte „paternitate fără vocaţie”. Ea dezvoltă per-
spectiva filială asupra fenomenului, inclusiv prin reconstituirea im-
aginară a coordonatelor conştiinţei paterne. Din acest punct de
vedere, cartea lui Mihai Botez este singura pe care o cunoaştem ca
formulând o denunţare implicită, din perspectiva „tatălui lipsit de
vocaţie”, a politicii demografice a „vechiului regim”, fiind în acelaşi
timp un îndemn la viaţă, prin acceptarea realităţii, chiar dacă „totul
ar fi putut să fie altfel”. În locul vrăjmășiei, al răcelii și al urii, el ple-
dează pentru asumarea destinului, pentru rezilienţă, pentru con-
strucţia şi stăpânirea de sine.

Dar nu în aspectul „politic” constă interesul romanului.
Naraţiunea lui Mihai Botez are caracter autobiografic, însă scriitura
veridicţională se refugiază în romanesc, probabil dintr-un exces de
pudoare, sau pentru că expunerea autorului este astfel atenuată,
„cornul taurului” mai puţin primejdios. Nu putem comenta alege-
rea autorului, formulele autobiografice fiind numeroase, stilistica
inepuizabilă, invenţia necenzurată. Ce putem spune cu certitudine
însă este că povestirile nu sunt niciodată pure ficţiuni. Ce roman nu
provine, cel puţin parţial, dintr-o experienţă trăită? Cartea de faţă
implică un pact de lectură autobiografic şi totodată ficţional, greu de
omologat în poetica separată a fiecăruia din cele două genuri. Un
fils à Baudelaire este un roman cu dublă intrare, bazat pe un pact
fantasmatic al adevărului, asemănător demersului unor Gide sau
Mauriac de pildă. Narativ-procedural, cartea lui Mihai Botez aduce
aminte de cele trei autobiografii fictive ale lui Josef Knecht din Jocul
cu mărgele de sticlă al lui Hermann Hesse. Aici este dealtfel sfidarea
pe care o ridică cu succes romanul botezian. O carte de amintiri era
de neconceput fără a etala sordidul „epocii de aur”. Cine vrea să de-
pună mărturie despre aproape neverosimila forjare a unui eu pe

Mircea Ardeleanu

Recenzii
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care nimic din realitatea acelor ani şi a acelor oameni nu o anunţa
nu poate recurge la „adevărul gol”, ci este ţinut să adopte o strate-
gie de învăluire, dând cuvânt imaginarului şi ficţionalizării. Un Fils à
Baudelaire este un fel de Bildungsroman a cărui fabulă, mai mult
decât transparentă, pe care povestea improbabilă a unui ipotetic
fiu al poetului Florilor răului nu face decât s-o scoată din planul se-
cund şi s-o impună examenului critic, vorbeşte despre (re)con-
strucţia lăuntrică în albia destinului, prin înţelegerea şi acceptarea
condiţiei proprii, dar şi prin fructificarea spirituală a lotului de li-
bertate şi de autodeterminare care îi este dat fiecăruia. Firesc, în
această elaborare secundă şi decalată travaliul materiei şi al limbii
generează o formă de poezie făcută din melancolie şi retorică, şi
aceasta ne ţine permanent legaţi de eul care ni se confesează. Din-
colo de trucul heteronimiei, menit a mai încurca şi el un pic iţele na-
rative, este interesant de văzut cum seria ficţională reorganizează,
restructurează, semantizează fragmentele autobiografice pe care
le extrage prin referiri aluzive din seria ascunsă, ca să nu o numim
secretă, cea care este de fapt dominantă, deşi eufemistică, lacu-
nară, nedesăvârşită.

Un roman autobiografic este prin excelenţă o carte care
invită să cunoaştem mai îndeaproape omul din spatele ei. Nu o vom
face însă preluând referenţialul din carte, ci selectând din realitate
ceea ce cartea nu spune despre autor. Mihai Botez (n. 1949) îşi face
debutul de prozator în condiţiile cu totul neprielnice ale vremii, în
1986, la adăpostul unui pseudonim de complezenţă, Mihai Stîncaru,
cu care va semna vreme de două decenii prozele sale (Jocul de-a cine
pierde câştigă, Litera, 1986 ; Fragilia – miniaturi stilistice, Timpul,
2003 ; Myozotis. Prostologhikon. Casa imemorială, Junimea, 2007). Re-
dobândirea numelui propriu are loc odată cu publicarea romanului
Un Fils à Baudelaire (Timpul, 2014). În continuare, semnează Noroc cu
Carul Mare (Eikon, 2017), La Torche sous le boisseau (roman, 330 p.,
inedit). Profilul literar al lui Mihai Botez se cuvine a fi întregit cu ac-
tivitatea sa de dramaturg şi de tălmăcitor cu har, deocamdată ine-
dit, din şi în limba franceză. Spiritul său de cercetător şi de critic
literar s-a materializat în mai multe volume de eseuri, adevărata
măsură dând-o cu tratatul ştiintific Mallarmé l’Admirable. Linéaments
d’un totalitarisme poétique (Universitas XXI, Iaşi, 2005) derivat din
teza de doctorat susţinută în 1998 la Universitatea din Bucureşti.

O particularitate a scriitorului Mihai Botez este extrateri-
torialitatea lingvistică a operei sale care se oferă cititorului atât în
limba naţională cât şi în limba lui Voltaire (ori, ca aici, a lui Baude-
laire). Rod al simbiozei dintre „eul român” şi limba franceză, roma-
nul lui Mihai Botez lărgeşte un segment de graniţă al literaturii
române actuale şi în egală măsură al literaturii francofone, litera-
tură transnaţională şi transculturală, de tradiţie în spaţiul cultural
româno-francez, a cărei vivacitate actuală face superfluă orice
exemplificare. Francofonia romanescă a lui Mihai Botez răsună într-
o tonalitate care datorează ceva originii ei româneşti. Cele două in-
stanţe sunt în sinergie pentru a susţine o construcţie narativă solidă
şi coerentă, pentru a consfinţi încă o experienţă reuşită de ieşire din
nuca naţională şi de deschidere a romanului românesc spre inter-
naţional prin vectorul limbii franceze. Este în natura literaturii să fie
internaţională. Hibridarea, simbioza culturală, lingvistică şi literară
preiau reflexele adânci din albia transculturală franco-română. Ele

sunt într-un fel expresia unui mit personal al autorului, născut la in-
tersecţia determinaţiilor geopolitice şi culturale româneşti cu uni-
versul literaturii franceze. Impactul limbii franceze a produs o
curbură a destinului personal al autorului, a creat un spaţiu extra-
teritorial pentru construcţia şi dezvoltarea eului său artistic. Pen-
tru cineva care s-a născut în anii cei mai negri ai dictaturii totalitare,
ai „exploziei în zbor” a literaturii române, ai destinelor pecetluite de
violenţă şi dogmă, aspiraţia spre poezie şi ideal nu poate avea decât
o explicaţie mitică ţesută în jurul figurii îndepărtate a poetului ne-
păsător care se leapădă în lume atât de creaţia spirituală cât şi de
descendenţa biologică, una fiind de fapt diegetic metaforă referen-
ţială pentru cealaltă. Întrepătrunderea dintre autobiografie, adevăr
şi ficţiune nu este nicăieri mai intimă decât în mit, chemat să lumi-
neze revelaţia originii şi începutul scriiturii. Un Fils à Baudelaire nu
este autobiografia unei persoane ci a unui scriitor, ea nu descrie
etapele vieţii unui anonim, ci pe cele ale epifaniei scriiturii, (re)pre-
zentarea discursivă a genezei unei ficţiuni prin ea însăşi.

Cum intră în semantica recenzorului de a fi şi cenzor, fie-
ne îngăduit să ne apropiem şi de unele aspecte mai problematice.
Evocăm în trecere episodul, mai degrabă anecdotic şi poate chiar
anodin, legat de persoana – devenită personaj – a Jeannei Duval,
acea „Venus neagră”, polul greu, teluric al pendulaţiei baudelairiene
şi, după cum este prezentată în roman, mama denaturată a nara-
torului, pe care acesta, însuşindu-şi o opinie larg raspândită în
epocă, o consideră ca o „floare a răului”, în pofida unor cercetări
mai recente, ca să nu zicem mai moderne, care îndeamnă la o ju-
decată mai binevoitoare. Observând însă dinamica cuplului consti-
tutiv ficţiune romanescă – autobiografie, remarcăm că „algoritmul
botezian”, metisajul de epic şi poetic, de mimesis şi lirism, de fic-
ţiune şi dicţiune induce efectul unei asimetrii structurale. În pofida
voinţei autorului de a afirma ponderea egală a celor două compo-
nente, ficţiunea tinde să-şi adjudece receptarea, inducând în sistem
un efect de torsiune, de îndepărtare de referenţialul autobiografic,
o deplasare spre ficţional. Aceasta pare a fi o aporie a acestui tip de
scriitură: în regim heteronimic, cititorul este tentat să opereze o re-
cepţie în registrul ficţional mai curând decât în registrul autobio-
grafic, pentru descifrarea căruia nu întruneşte de cele mai multe ori
nici elementele concrete, nici codurile de încifrare necesare trans-
parentizării textului. Autobiografia are deci tendinţa de a se „di-
zolva” în ficţiune devenind insezisabilă, elementele reale au
tendinţa de a deveni ireale deoarece rămân intangibile, neverifica-
bile. Această tendinţă spre entropie a sistemelor duble nu poate fi
contracarată decât de un surplus de meşteşug şi, fără îndoială de un
plus de cutezanţă creativă. Subsidiar, acest dispozitiv mai generează
şi un fel de „efect Larsen” lingvistic: strunită şi supusă poetic forţe-
lor eului narativ în recitativul autobiografic, limba pare să-şi afirme
o nepermisă întâietate, pe alocuri, producând un „zgomot de fond”
(redundanţe, scorii etc.).

Toate acestea nu fac decât să problematizeze, să dramati-
zeze şi mai mult intensitatea sincerităţii autobiografice, dificultatea
găsirii unui limbaj adecvat eticii autenticităţii, proprie scriiturii au-
tobiografice. Un fils à Baudelaire rămâne însă un roman în care, cum
ar zice spiritul său tutelar, „multe giuvaere mocnesc învăluite-n
bezne”. 
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La fel ca în primul volum de naraţiuni vesele: RReegguullaa  jjoo--
ccuulluuii  șșii  aallttee  ppoovveessttiirrii (Cluj-Napoca: Editura Limes, 2017), Adrian
Iancu investighează anumite evenimente petrecute în „micul
nostru oraș de munte“ – topos ce devine astfel, mutatus mutan-
dis, un soi de Yoknapatawpha la fel de personalizat cum cel faul-
knerian – și în cea de-a doua sa carte de proze scurte: TTrriiuunngghhiiuull
ccllaassiicc  șșii  aallttee  îînnttââmmppllăărrii, apărută la aceeași editură clujeană în
martie 2018. Or, locul acesta special beneficiază și de „înnobi-
larea interetnică locală“ („Porţia de fericire“, p. 41). De aseme-
nea, numele instituţiilor și locurilor amintesc și aici, în modul
ironic deja cunoscut, de acelea aparţinând epocii socialiste din
România: „Strada Consecvenţei“, „Calea Făgetului“, „Berăria
Trompa Dulce-Mult Aduce & Barul Taina Nopţii“, „Fabrica de confe-
cţii-Gând Bun“, „Fabrica de mezeluri-Plai luminos“, „Strada Parci-
moniei“, „Asociaţia de scufundători“, „Strada Consecvenţei“, „Piaţa
Centrală“, „Barul Meteahna“„cinemaul orășenesc Calea Lumi-
noasă“ („Mașina de cusut“); „Strada Cantonului“, „Strada Colbu-
lui“;„Terasa Smaltz“, „Strada Candelei“, „piesa de teatru Lumina
limpede“, „Atelierul de tapete“, „Ilie Teofilat – Ceasuri/Ceasuri – Ilie
Teofilat“ („Porţia de bucurie“), „Cafeneaua Plai nou“, „gazeta lo-
cală Gânduri trainice“ (poate cel mai izbutit din acest volum!),
„Școala populară“, „Teatrul orășenesc“, „Strada Principală“, „Age-
nţia de voiaj“, „Cercul orășenesc de relaxare“, „cartierul poreclit
La chiloţii zburători“, „Serele de legume“, „S.C. Zăbava“, „Festivalul
de teatru“, „cofetăria Boema“ („Triunghiul clasic“), „Strada Con-
secinţei“, „Terasa Dunărea“, „Strada Salciei“, „Ioanichie, lăcătuș,
str. Carcalete, nr. 64“, „Strada Protuberanţei“ („Zăvorul nimerit“),
„Piaţa Mare“, „Piaţa de legume“, „cartierul La zăvoi“, „cartierul
Marţi“, „Piaţa Centrală“, „Parcul orașului“, „Podul de fontă“, „ca-
feneaua Rotonda“, „Taverna Humus“, „parcul Clinicii“, „Asociaţia
lucrătorilor independenţi“, „Școala profesională de lucrători-Urka-
rea“, „Regulamentul cultivatorului de castraveţi“, „Măcelăria Isy-
dor“, „Strada Ghiveciul de lut“, „Terenul de sport“, „Asociaţia
brutarilor“, „Sala de exerciţii fizice-Stăruinţa“, „Strada Zidului“, „Ca-
feneaua Poteka“ („Cafeaua de dimineaţă“).Autorul TTrriiuunngghhiiuulluuii
ccllaassiicc satirizează locurile de petrecere a timpului public: cofetă-
rie, cafenea, tavernă, crâșmă sau terasă, dimpreună cu consu-
matorii lor veșnic prezenţi, în aceeași manieră de fină persiflare;
viaţa socială a eroilor săi petrecându-se aproape exclusiv în lo-
caluri publice de consum, atunci când nu se consumă în intimi-
tatea locurilor mai mult sau mai puţin amenajate pentru
practicarea amorului într-una din ipostazele „triunghiului cla-
sic“.Cunoscând părerea lui Jeune Hermite despre localul public
de consum: „Arcă a lui Noe unde se văd adunate multe specii de
animale; unde se vorbește fără să se spună nimic; se discută
fără să se înţeleagă; se face politică fără să se aibă cea mai mică
idee de guvernare; se bârfește fără ură; se calomniază fără aver-
siune și de unde se iese fără a ști nimic mai mult decât atunci
când s-a intrat“ – autorul explică de ce localul public este atât de

căutat: „pentru bucuria de a întâlni oameni cu o conversaţie
ademenitoare“ și în plus: „terasa e un loc unde simţi cu adevă-
rat un miros de ceapă călită care atrage trecătorii“ și unde pot
fi întâlniţi chiar „lideri de terasă“ („Porţia de fericire“, pp. 41-43);
sau mai pe larg: „La locul faptei vin din obișnuinţă și stau, ca să
fie văzuţi sau ca să vadă pe cineva, cel puţin două feluri de
clienţi: mai întâi, cei ce au vreme cu carul și nu prea știuce să
facă cu ea. Cu alte cuvinte, cei ce simt nevoia să-și umple ziua
cât e ea de lungă. De-abia apoi urmează cei care stau convena-
bil cu tăiţeii. Toţi se îmbracă întotdeauna la modă și vor să fie vă-
zuţi că sunt bine și că au ceea ce le trebuie, dar nădăjduiesc să
vadă, și ei, vreo fată, ca să se combine cu ea, pentru a-și alunga
plictiseala cea de toate zilele“ („Cafeaua de dimineaţă“, pp. 106-
107).

Odată cu cea de-a doua carte de proze scurte dar to-
tuși vesele, Adrian Iancu statuează valoarea simbolică a „micu-
lui nostru oraș de munte“, aceea de locaţie-emblemă a
provincialismului nostrufunciar. Provincialism în permanentă
nevoie de sincronicitate cu Apusul incomparabil mai civilizat și
care trebuie musai imitat, după posibilităţi, însă de care se dis-
tanţează tocmai atunci când imită mai mult. Cele cinci poves-
tiri din care majoritatea au apărut prin revistele literare
românești, sunt construite & motivate, în volumul TTrriiuunngghhiiuull  ccllaa--
ssiicc  șșii  aallttee  îînnttââmmppllăărrii, de schema existenţială a ceea ce francezii
numesc în deplină cunoștinţă de cauză prin sintagma ménage à
trois. Așa se explică faptul că autorul, francofon de profesie și
francofil declarat, rămâne la formula seacă triunghiul clasic:
practica franţuzească semnifică acceptarea situaţiei în acordul
celor trei actanţi (soţ, soţie plus amant sau amantă), în timp ce,
în „micul nostru oraș de munte“, numai partenerii ocazionali ai
triunghiului clasic cunosc relaţia de cele mai multe ori extra-
conjugală, care rămâne de regulă necunoscută soţului înșelat:
ce știe tot satul nu știe bărbatul... Între viaţa în trei și păcălirea
partenerului este totuși o diferenţă.O diferenţă de nuanţă sesi-
zată și discret sugerată de autorul care, deși introduce în noua
sa carte câteva expresii în franceză: „la roumaine nostalgie“
(„Mașina de cusut“, p. 16); „en détail“ („Zăvorul nimerit“, p. 84);
„pour la bonne bouche“ („Cafeaua de dimineaţă“, p. 115), se fe-
rește să folosească definiţia ménage à trois pentru ceea ce, în
„micul nostru oraș de munte“ nu înseamnă decât un triunghi
clasic: înșelarea pe apucate a consortului-consoartei, fără niciun
rafinament, oricât de pervers ar fi el în ordine morală pe alte
meleaguri. Adrian Iancu practică umorul literar domolit, el e un
moralist de înaltă calitate artistică dovedită încă de la prece-
dentul volum.

Autorul nu mai urmărește însă, în această a doua cu-
legere de povestiri, efectul comicului de situaţii diverse din pre-
cedenta, concentrându-și elanul asupra faţetelor unui singur
aspect al vieţii sociale, nu lipsit de umor imanent, dar încărcat

Mihai Posada
Recenzii

Adrian Iancu – Triunghiul clasic
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oarecum de seriozitatea cu care îndeobște sunt privite abate-
rile de la morală. Fără a face din autor un moralist, efectul abor-
dării sale transformă ironia într-o parodie tristă, cu gust echivoc.
Cum prozele scurte ale TTrriiuunngghhiiuulluuii  ccllaassiicc nu pun în valoare po-
sibilităţile multiple expuse cu de-amănuntul în tratatul hindus
de erotologie numit KKaammaa  SSuuttrraa, elaborat de expertul sanskrit
Vātsyāyana care a trăit între secolele unu și șase după Hristos,
prin Himalaya, s-ar putea să asistăm la unele autosesizări cu
proteste din partea persoanelor ignorate, marginalizate și ne-
incluse în prozele scurte din TTrriiuunngghhiiuull  CCllaassiicc al lui Adrian Iancu,
între care i-am enumera pe practicanţii sexului multiplu, de ace-
lași sex sau de orice sex, conform libertăţii de exprimare do-
bândite și de literatura română de după 1989, dar asta vom
vedea abia după ce cartea se va îmbiba de public. Noutatea o
aduc cele câteva expresii, populare să le zicem, mustind de seva
acrită a umorului când transpirat, șantieresc, când inexact pre-
luat din folclorul citadin burghezo-moșieresc tranzitat prin so-
cialism, cu scopul aceleiași descrieri de ambient provincialist, în
detrimentul efectului comic: „Foaie verde de dai, n-ai... Ce să-i
faci, atunci când ai? Bai, bai!“ (– originalul fiind cel cunoscut:
„Foaie verde de dai, n-ai... Ia nu da, să vezi cum ai!“), „din spate
liceu, din faţă muzeu“, „mălaiul poporului muncitor“(„Mașina de
cusut“, p. 14), „Salubritatea se achită, în fund la D-șoara Lily!“, „m-
am făcut de fecale la Secţie!“ („Porţia de fericire“, p. 39, 46); „sunt
tarabe cu «ace, brice și carice», după cum le zic locuitorii urbei“,
„bomboane agricole“, „Mă furnică la păsărică!“ și corolarul „Mă
păsărică la bibilică!“, „gluma brutală «Mâinile sus! Chiloţii jis!»“
(„Cafeaua de dimineaţă“, p. 101, 131, 139, 140). Folosirea limba-
jului unor personaje care își petrec aproape exclusiv timpul (nu
neapărat liber) în localuri publice le subliniază decăderea mo-
rală și sărăcia ideilor bine surprinse de Jeune Hermite. Rezulta-
tul este un sentiment de tristeţe, de promiscuitate sufletească,
de lipsa oricărui orizont spiritual în zugrăvirea unor personaje
de mahala cu pretenţii sau, ca să rămânem în cadrele topogra-
fice stabilite de autor, în orizontul tern, deși bântuit de multi-
culturalism, al „micului oraș de munte“ – siglă a
provincialismului mentalitar-comportamental. O modalitate
particulară de a induce umor naraţiunilor din TTrriiuunngghhiiuull  ccllaassiicc
rezidă în îmbinarea clișeelor lumii din vremea trecută, a socia-
lismului victorios în care a copilărit și s-a format autorul, cu cele
actuale, extrase din realităţile societăţii contemporane de con-
sum, la fel de provinciale, de fără personalitate. Astfel, fantoșele
trecutului, persiflate pe de o parte: „Gazeta de perete a imobilu-
lui“, „Atelierul de tapete devine fruntaș în zonă“, „-Unde mergi?,
întreabă taxatoarea“, „au salar de merit“ („Porţia de bucurie“, p.
38, 48, 53); „poporul muncitor“, „Frumoase timpuri și răbdă-
toare vremuri!“ („Triunghiul clasic“, p. 60, 62, 63); „poporul mun-
citor“ („Zăvorul nimerit“, p. 89); „Nici o zi din cele șapte fără lapte!“
– parodiind lozinca: Nicio masă fără pește!, „Pauzele dese și re-
petate sunt cheia succeselor garantate!“ – parodie a uneia auto-
critice: Pauzele lungi și dese, cheia marilor succese! („Cafeaua
de dimineaţă“, p. 100, 101), „poporul muncitor“ („Cafeaua de di-
mineaţă“, p. 122) convieţuiesc laolaltă cu marote contemporane
la fel criticabile, alcătuind un tot narativ simbolic, cu valoare de
antiexemplu mai puţin politic pe cât social, cetăţenesc: „dansa-
toare într-un bar de noapte dintr-o ţară vecină și prietenă“, „la
defilare cu rucsacuri în spate, după cum e moda în cartier“, „ma-
joritatea oamenilor poartă în spinare rucsacuri, așa cum e moda

în cartier“ („Mașina de cusut“, p. 15, 42, 46); „așa cum obișnu-
iau clienţii să recompenseze pentru munca lor, pe dansatoare“
(„Mașina de cusut“, p. 32). Umorul răzbate auctorial din formu-
lări de genul: „ușor ca pana corbului“ („Porţia de bucurie“, p. 40),
„cercetări legate de altoirea căpșunului cu plopul“, „stixuri și gri-
sine de-ţi lasă gura apă“, „asta se întâmplă din cauza situaţiei
pe care intuiţia feminină o înţelege bine“, „Soţul și prietenul
obţin atât cât femeia le dăruiește, pentru că ea are controlul
asupra zăvorului“ („Zăvorul nimerit“, p. 84, 93, 95). Pentru a su-
blinia mai apăsat provincialismul „micului nostru oraș de
munte“, autorul descrie cu o bruscheţe ce nu-i este caracteris-
tică scenele hard în care cei doi care fac sex îl înșală pe-al trei-
lea: „Rochia scurtă și largă, cu un desen colorat cu frunze de un
verde crud, lasă să se vadă, aplecată cum stă, sprijinită de per-
vaz, organul din dotare, care semnalizează ascuns, între pi-
cioare, într-o astfel de ocazie [...] picioarele iau, acum, forma
neașteptată care îndeamnă bărbaţii, în astfel de împrejurări, în-
curajaţi de geometria clasică și de abundenţa de păr pubian dă-
ruit de natură pentru pentru fapte pornite din adâncul fiinţei
lor [...] simte cum mecanicul își caută calea și intră prudent și
fierbinte cu învârtoșarea bărbătească, în părţile ei intime, des-
tul de adânc [...] Mecanicul o cuprinde pe femeie cu mâinile de
mijloc și o strânge convenabil iar aceasta, de-abia atunci înţe-
lege să-și miște chestia din dotare și să împingă bine contra stră-
daniei partenerului.[...].și începând, cu convingere, din fese, un
opt sacadat, care pune în valoare geometria clasică, dăruită fe-
meii de natută.[...] își zice Tomiţă și își orientează truda învâr-
toșată în partea sugerată de Cecilia [...] E bine, răspunde Cecilia
mulţumită, masându-și chestia din dotare cu degetele de la
mâna dreaptă, ca să-și prelungească simţirile plăcute de mai în-
ainte“ („Mașina de cusut“, pp. 22-26); „băiatul se întinde comod
pe spate, iar fata, tânără și sportivă, preia controlul situaţiei. Și
Iosif îi dă contra-replica adecvată, pătrunzând adânc în ea“ („Tri-
unghiul clasic“, p. 72). Mai bine îl prinde pe autor tonul de jo-
vialitate aluzivă, decât descrierea naturalistă: „intră amândoi în
cabina de duș [...], după care fata, plină de fantezie, se lasă ușor
în jos și... surpriză...“ („Triunghiul clasic“, p. 73). Gest de îndoiel-
nică calitate, ca să zicem așa, cacofoniile abundă numai în acest
volum, ca o altă amprentă a provincialismului cultural, căutată
și zugrăvită cu ostentaţie: „bază financiară temeinică, care
atrage“, „încăpere mult mai mică care servește“ („Mașina de
cusut“, pp. 15-16); „lumea care se mișcă ca la defilare“, „începe
să povestească cauza mâhnirii sale“, „cu problema ei femeiască,
care“ („Porţia de bucurie“, p. 42, 44, 50); „pădurarul Bică, care
se ocupă“ („Zăvorul nimerit“, p. 87). Dacă asta mai poate fi o
consolare, faptul că nici copertele de la Limes nu mai sunt ce-au
fost pe vremea lui Dinu Virgil este o certitudine. Asemenea sen-
zaţiei că toată arta s-ar trage din manierism sau ar tinde spre el,
cum induce lectura opului MMaanniieerriissmmuull, de John Shearman, o im-
presie la fel de puternică impune Adrian Iancu: totul e „clasic“ în
povestirile TTrriiuunngghhiiuulluuii  ccllaassiicc: „Fata e, zilele acestea, cu problema
clasică femeiască, mă-nţelegi?“ („Porţia de bucurie“, p 45), „Clă-
direa are, în partea de sus, un triunghi sprijinit pe două coloane,
sub care se zăresc, la bază, treptele e acces. Un așa-zis triunghi
clasic!“ („Triunghiul clasic“, p. 59), „preferă în baie, mirosul clasic
de ierburi putrede“ („Cafeaua de dimineaţă“, p. 137).

Schema propusă în „triangulaţia“ clasică a povestirilor
lui Adrian Iancu se manifestă după maximul formal oferit de
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teoria probabilităţilor de caz, explicitate de fiecare dată pentru lectorul neiniţiat: doi bărbaţi la baza triunghiului unde: „fe-
meia e vârful triunghiului clasic“ („Mașina de cusut“, p. 30), „triunghiul clasic o are în poziţie centrală pe fată“ („Porţia de bu-
curie“, p. 50), două femei la bază: „el, plasat undeva în vârf, cam la aceeași distanţă de Emy și de Naty, situate la baza unui
triunghi clasic“, reluat mai convingător: „el e în centru, iar cele două fete, de-a dreapta și de-a stânga lui“, desigur nu în ace-
lași timp!, triunghiul cu pricina ridicând uneori dificultăţi de ordin spiritual pentru actantul din capul unghiului: „Cum poate
el să îmbine apropierea sufletească cu cea paternă? Asta chiar că e o problemă într-un triunghi clasic!“, dincolo de părerea
unora cum că apropierea paternă este ea însăși sufletească, nu doar sanguină („Triunghiul clasic“, p. 76, 80, 82), ori cu femeia
la vârf și bărbaţii la bază: „aici, Sanda e personajulde bază din triunghiul clasic, iar laborantul Clemeș și pădurarul Bică sunt
la o anumită distanţă de ea“ („Zăvorul nimerit“, p. 95), „Mioriţa e personajul central din triunghiul clasic, la baza căruia, din
motive diferite, se află egală distanţă de ea, Ruben și Iulian“ („Cafeaua de dimineaţă“, p. 143) și... „cam atât“ – ca să folosim
și noi un tic lexical reluat cu perseverenţă de autor: („Mașina de cusut“, p. 17), „Și cam atât!“, „Și-atât!“, „Și cam atât!“ („Tri-
unghiul clasic“, p. 58, 61, 67), „Și-atât!“ („Cafeaua de dimineaţă“, p. 121, 123, 140). Marcă a memorabilei întâlniri cu atmosfera

cazonă ce l-a impresionat pe militarul cu termen redus de odinioară, expresia „din dotare“ revine obsesiv între ceea ce Ro-
land Barthes numește figuri, trăsături sau scânteieri utilizate de condeier: „organul din dotare“(„Mașina de cusut“, p. 22);
„chestia din dotare“(„Mașina de cusut“, p. 25); „chestia din dotare“(„Mașina de cusut“, p. 26); „gelul bine-mirositor din do-
tare“ („Triunghiul clasic“, p. 73).

În vremuri ca cele de azi, când toată luma râde de toată lumea și o face de cele mai multe ori la nivelul cel mai de jos
al limbajului, imaginaţiei și bunului gust, satira socială și parodia de moravuri practicate de umoristul de calitate și talent li-
terar Adrian Iancu așază dictonul latin ridendo castigat mores la locul de onoare cuvenit. Fără să jignească pe cineva, dar și fără
să cruţe când socoate că este cazul, umorul său împrospătează cu sănătate atmosfera acestui început de veac XXI.
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Altfel, vrea să însemne aici, o alternativă de lectură proprie, în
raport cu aceea din Prefaţa mea la excelentele ultime proze ale lui
Nicolae Suciu. Într-un an în care autorul vine cu o triplă, majoră sur-
priză (3 volume de: proză scurtă, teatru, roman), cartea lansată as-
tazi întrunește multe din temele, opţiunile autorului, aspectele de
stil si perspectivă, de viziune, de orizont creator.
Încercăm, pe scurt, a subîntinde piesele, altfel atât de diverse, din
POVESTIND VEI DOBÂNDI, unui sens generic comun, implicând un
mănunchi de precarităţi ale condiţiei umane, ca și ale realităţii în
care aceasta se manifestă.
Stilul narativ al autorului e dominant ironic, polemic, cu dublu ref-

erent: nimic nu pornește de la un început absolut, textul propriu e
mereu în rama unui precedent interogat, deseori negat, doar se-
lectiv acceptat. Templul de multe portaluri al altor abordari deja
afirmate e deconstruit, folosit apoi, cu o mână sigură, în zidirea pro-
prie.

Povestirea ce dă titlul volumului aduce, aub aparenţe „blânde”, o
imersiune de proporţii în conștiinţa antieroului-narator. De la su-
perficia unui prezent împlinit (casă, nevastă, mașină) la oarecare
distanţă de locurile natale, șoferul Natu revine mai des în ultima
vreme, la bariera unei linii moarte, aproape de orășelul copilăriei.
Așteptarea fără ţintă devine treptat trecere, în cuget, a barierei,
căutare de sensuri, de sens în noianul trecutului. Individul fără tre-
cut lasă în urmă orizontul jos al prezentului, regăsind, în bogăţia
amintirilor, o întreagă comoară uitată. În final, tocmai din acest tre-
cut „revizitat”, plasat într-un spaţiu atent reliefat, ţâșnește săgeata
autostrăzii, a viitorului. Carenţa iniţială e depășită, în identitatea în-
treită, autentică.

Afirmat în postmodernismul recent, douămiist, Nicolae Suciu se
revendică, în repetate trimiteri, de la platforma optzecistă (desele
lui referiri, în teatru, la modelul Vișniec sunt un indiciu clar în acest
sens). Discursul lui narativ își afirmă dezinvolt mesajul, cu deplină
stăpânire a „contextelor” invocate. Un textualism degajat, fără com-
plexe, menţine altitudinea dezbaterii. Dinamica expresiei se con-
sumă adesea aparent în trena canonului, treptat însă intenţia
subversivă prevalează, răsturnând datele pre-textului. Ca în IEȘIREA
DIN SCENĂ, debutând cu un proces de analiză de comportament al
colegului-alfa, Ducu Pucă, așa cum este văzut de insul revoltat Grig-
ore Zile.

Tehnica detaliului nu mai e cea cunoscută în tradiţia modernă a
analizei, ci se edifică din detalii incongruente, „fractalii”, amănunte
„filmate” sub lupă, dilatate până la monstruosul diform, paranor-
mal. Preferinţa modernilor, s-a spus, e relaţia, integrarea ele-
mentelor în unităţi de sens. În spirit postmodern, Nicolae Suciu
descompune sensuri, torpilează relaţia, o dovedește (ca in „ieșirea
din scenă”, adică din relaţie), drept imposibilă. În locul ei, el impune

supradimensionarea imaginii, proliferarea maladivă a elementelor,
dezmembrarea, dezintegrarea. Tensiunea confruntării atinge limita:
Grigore Zile simte cum „din propriu-i trup cresc, într-o veselie, ca
ciupercile, zeci de mâini, apoi sute de mâini cu ochi minusculi la
capetele degetelor, ca limacșii, și că trebuie să privească cu ei tot
ceea ce se petrece în jurul lui”. Personajul-problemă pierde contac-
tul cu ceilalti, din combatant devine excentric, alienat, bun de spi-
talizare.

Un stagiu zero al relatiei de cuplu între un Adam și o Eva netipici
aflăm in SECRETUL STEREOTIPULUI. Soţul, un „Adam abulic”,
aproape afazic (mai poate articula doar stereotipul „e-e” pe diferite
tonuri și lungimi) e confruntat de o Evă infinit răbdătoare, dar și in-
sistentă în căutarea unei cure pentru ciudatul lui handicap. La sfatul
medicului de familie, ea încearcă repetarea în oglindă, a sunetului
buclucaș – fără succes; apoi îi ţine „monoloage”, îi spune sau citește
povești, de efect însă doar temporar: de cum povestea încetează,
stereotipul revine. Sugestia unei doctoriţe „paranormale” - de a
strânge un grup de vecine care să plângă, apoi să râdă la sicriul unui
mort improvizat (o păpusă), dă și ea greș. Finalul e practic, o reluare
a eforturilor Evei – repetarea, faţă în faţă, a sunetului buclucaș, cu
un rezultat tot nesigur. SSeeccrreettuull  sstteerreeoottiippuulluuii este lupta în sine cu
stereotipul, nerenunţarea.
Relaţii fortuite, neautentice, formează nexul dezbaterii din PPuurrggaa--

ttoorriiuull  nnoossttrruu  cceell  ddee  ttooaattee  zziilleellee, unde pacienţii unui „sanatoriu de re-
cuperare pentru pensionari” își caută rostul, justificarea vieţii în
raport unii cu ceilalţi, dar și cu cei ramași în lumea dinafară. Sana-
toriul însuși e purgatoriu, loc al mărturisirilor dureroase, al arderii
la focul adevărurilor ultime.

Centrală cuplului, tema iubirii pendulează între carenţă și îm-
plinire. Astfel, în PPâânnăă  nnuu  ssee  ssccuurrggee  nniissiippuull  ddiinn  cclleeppssiiddrrăă, prietenul
bun la toate, Ovi, norocos proprietar al unei vechi, dar bine păstrate
mașini Wartburg, descoperă, la sfârșitul unei aventuri de noapte, în
care el începuse, ca mijlocitor pentru un grup de amici, că Lacrima,
fata așa-zisă de moravuri ușoare, o fostă legatură a lui insuși, nu
este ce pare a fi. Din confesiunea șocantă a fetei, Ovi descoperă că
toată escapada a fost de fapt o înscenare, că Lacrima venea spre el
cu o iubire profundă pe care voia s-o impărtașească „iubitului”,
până mai e timp, „până nu se scurge nisipul din clepsidră”. Ea
trăiește drama iubirii nemărturisite, deci neîmplinite, dilema unei
existenţe precare, de așteptare.
Tot o răsturnare de situaţie, într-un revers surpriză e FFeemmeeiiaa  vvăăzzuuttăă

ppee  ggaauurraa  cchheeiiii unde, la capătul unei duble serii de conversaţii ale
lui Teo cu prietenul pictor D.S., apoi cu soţia Geta – pe tema unui
sugestiv tablou al pictorului: Femeia vazută prin gaura cheii, suntem
înclinaţi să credem că rafinatul admirator al frumosului este în fapt
„obsedat” de iubirea „secretă” pentru contrariata-i soţie pe care,

Ioan Marcoș

Recenzii

Povestind vei dobândi, altfel
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dincolo de sofisticăriile sale artiste, o adoră. Avem
schiţat un diptic amoros bine conturat, pendulând
între iubire si gelozie, cu o dinamică a cuplului în con-
tratimp, unde partenerii își depășesc fiecare
carenţele de percepere a celuilalt, dar nu pe același
val, in consonanţă. Cei doi se însoţesc în extaz con-
templat și melancolie.
Relaţii eșuate sunt tentativele de comunicare cu se-

menii a doi intelectuali: dascălul Ilie Dejeu (din LLiibb--
eerrttaatteeaa  ddee  aa  nnuu  ffii  ssiinngguurr) și scriitorul Sfetnic (din
PPeeiissaajj  ccuu  ccoorrbbii). Primul, rămas, la pensie, fără familie
(soţia moartă, fata plecată în Canada), își afirmă „lib-
ertatea de a nu fi singur”, ieșind periodic în Piaţa Pă-
duchilor dintr-un oraș apropiat, cu „marfă” de
vânzare, surpriză pentru lumea de cumpărători gra-
biţi ai târgului. El expune obiecte „handicapate”, des-
perecheate, apte să șocheze potenţialii clienţi
obișnuiţi cu marfa standard din zilele noastre. Un
fost discipol al său îi face reclamă și tălmăcește
mesajul uman ascuns al exponatelor. Oferta se
dovedeste riscantă, căci din audienţa pestriţă răsar
câteva „namile” agresive care-l determină, în cele din
urmă, să renunţe la ciudata lui „libertate” de comu-
nicare. 

În aceeași linie, a dezacordului cu semenii, ducând
însă la un sfarșit violent, se desfașoară drama scri-
itorului Sfetnic, a cărui carte, dăruită, într-o zi festivă,
unui public mai mult indiferent, ajunge, spre deza-
măgirea autorului, aruncată la coșuri de gunoi, mal-
tratată, folosită ca maculatură, în scopuri
degradante. Respingerea cărţii e urmată de anihi-
larea autorului.

Scrisul, ca răspuns la dilemele existenţei, e central
altor două piese de rezistenţă ale volumului. În VViirr--
ttuuţţiillee  tteexxttuulluuii, George, handicapat fizic și stresat de
vina unui gest reprobabil din tinereţe, ajunge, sfătuit
de soţia „extrem de meticuloasă și afectivă”, să-și
mărturisească în scris eroarea. Soluţia, formă de sin-
ceritate autentică, pare a fi doar parţial efectivă, căci
personajul sucombă sub povara unei agitaţii su-
fletesti excesive.

Mai senină e dezbaterea din DDaattoorriiiillee  vviiccttiimmeelloorr,
unde contoversa aparentă dintre Irina și Denis duce
la o împăcare de fond: ei se regăsesc în efortul de
„echipă” dedicat binelui comun – realizarea de sine,
ca experienţă de autocunoaștere și consemnare în
scris a acesteia.

2018 este, desigur, pentru Nicolae Suciu (senior de
imagini, i-am spune), cu cele trei carţi ale sale în
pragul librăriilor, unul de răscruce. Un an al Pleiade-
lor, în care suita prezentă a povestirilor susţine o
traiectorie de impact, memorabilă.
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IInn  mmeemmoorriiaamm  NNiiccoollaaee  SSttooiiee  ((2299  nnooiieemmbbrriiee  11994400  --  2233  aauugguusstt  22001177))

Când debuta în 1969 cu placheta Consemnele necesare, tata
avea puţin mai mult decât vârsta mea acum, în timp ce scriu dduuppăă.
O cărticică subţire, frumoasă, la locul ei, s-ar spune, cu foi sulfurii şi
aspre. Mi-l închipui scriind cu creionul, apăsat. La maşina de scris
(albă, marca Olympia) cred că s-a obişnuit mai târziu. Poezia urcă
în mine zdrobitor de proaspătă, pură, vertiginoasă, ca un ritm al lib-
ertăţii dezlănţuite. Fiecare frază împrăştia scântei pe hârtia ca de
ziar. “Dacă vei pune cuvintele acestea la urechi/ aşa cum pui uneori
scoicile pe care le-ai adus de la mare,/ s-ar putea să mă auzi prin culo-
rile din ele strigându-te/ şi ţi-ar putea răni timpanele sufletul meu ex-
plodând,/ un călcâi ţi-ar putea fi rănit de privirea mea/ şi nu vei mai fi
în stare să mergi înainte/ până când/ nu te vei întoarce să priveşti
înapoi./ Cu siguranţă atunci/ vei fi lovită de frigul alb al zăpezilor/
căzute ca o cortină peste noapte între noi.” (Între noi). Nu departe, pe
alte zăpezi decât cele apătoase de la Ocna Sibiului, din trupul ars al
lui Jan Palach ţâşnea ineluctabil revolta (împotriva invaziei sovieti-
cilor). Pentru Palach şi alţi tineri, realul nu avea mai mult de-o
treaptă. Dar vara, într-un alt colţ de lume, era Woodstock. ă

Nu ştiu dacă tata şi-a gândit poezia ca fiind “marginală” (cert
este că aceasta nu s-a lăsat atinsă de anxietatea marginalităţii,
decât poate târziu, iar poziţia marginală ar fi echivalat-o probabil
cu individualitatea, cu originalitatea, deci cu valoarea) sau dacă s-a
văzut pe sine “marginal” în oglinzile conştiinţei poetice - inocente
încă -, un cvasi-străin în peisajul literar de la sfârşitul anilor ‘60
(destul de eteroclit, de altfel). Gheaţa groasă a ideologiei plesnise,
iar poezia “şaptezeciştilor” era mai degrabă convulsivă şi încordată
sau senzual - pulsatilă, vizionar - nonconformistă. Tot pe-atunci
debutau Nora Iuga şi Matei Gavril (cu un an în urmă), Angela Mari-
nescu, Dinu Flămând sau Adrian Popescu. Publicau Ileana Mălăn-
cioiu, Ioana Ieronim, Gabriela Adameşteanu, Liliana Ursu sau Doina
Uricariu, de pildă. Sigur că inocenţa poeticului nu poate fi vreodată
absolută, iar nostalgia purităţii, a trăirii neafectate, a naturii auro-
rale şi a deplinătăţii liricului din Consemnele necesare este crestată
de expresiile încă domoale ale tristeţii: “Ne reîntâlnim între o distanţă
şi altă distanţă,/ poate pe un munte înalt, aşteptaţi de un munte şi mai
înalt…/ Înnoptăm în aceeaşi gară, fiecare cu amintirile pline de impor-
tanţă,/ având în ele vocea şi mişcările celuilalt./ Şi e o seară de iarnă
frumoasă. Şi ninge cum n-a mai nins niciodată,/ încât avem senzaţia că
plutim într-un spaţiu albastru. Şi fiecare mână pare o aripă/ şi fiecare
fulg de zăpadă, o stea albă ciudată/ lunecând între noi o clipă.// Apoi
vin trenurile şi altă distanţă/ ne luminează fiinţa cu vârful unui munte
şi mai înalt,/ iar mâine seară voi înnopta într-o gară, tu într-o gară,/
fiecare cu amintirile pline de importanţă/ având în ele vocea şi mişcările

celuilalt.” (Ne reîntâlnim) sau ale amărăciunii: “Când într-o altă zi va
trebui să plec,/ înfruntând destinul aspru dat bărbaţilor,/ tu mă vei în-
soţi până la pragul zilei,/ vei veni până la începutul mării/ şi voi ghici că
ochii-ţi s-au întristat uşor/ doar după trecerea-ţi prea ţeapănă pe plajă./
Şi eu o să mă depărtez, în timp ce luna/ îţi va înfăşura în galben giulgiu
trupul,/ stârnind un cântec de la ţărm spre noi bărbaţii/ şi-n mine o tul-
burare nemaicunoscută/ de parcă trupul tău ar fi făcut din lună.” (A
treia zi de joc (Marele sens)). 

E acest volum vibrat de un joc candid al fanteziei, cu arcuiri ro-
mantice. Concretele sunt împinse la suprafaţa discursului poetic ca
să devină imponderabile în ţesătura afectelor şi senzaţiilor, aug-
mentate de vertijul imaginilor ascensionale. Bruiajele apar adesea
difuze, variaţiile de umoare se dizolvă în nostalgia desăvârşirii (lim-
bajului?), irealizabile, şi a trăirilor grandioase, fără să aibă neapărat
ceva eroic: “Doamne, parcă am fi zeii lari ai pământului!/ Satele din
câmpuri se sprijină pe noi/ în rotirea lor după anotimpuri,/ când
sămânţa de grâu e pusă-n pământ/ şi fiecare bob devine o poartă prin
care înaintăm./ Braţele noastre printre motoare/ se încleştează cu met-
alul dureros,/ învingându-l,/ ele sunt astfel mai mult decât fiinţa noas-
tră;/ singurul vehicul cu care ne putem trece inima/ prin zăpezile albe
şi zăpezile negre din elemente,/ fantastice aripi prin care însuşi pămân-
tul/ se ridică şi zboară/ ca o pasăre ce în timpul zborului s-ar naşte pe
sine.” (Pământul ca o pasăre). Expresiile auroralului din poezia cu
care debuta Nicolae Stoe (cum semna tata atunci) o apropiau de
discursul candorii din poezia Ninei Cassian sau de poezia lui Ioan
Alexandru. Componentele decorurilor rurale şi cele ale naturii (de-
opotrivă exterioare şi interioare) fruste, plenare, vor rămâne
reperele ordonatoare ale discursului şi în volumele lui de poezie ul-
terioare, adâncind linia tradiţionalistă, poate chiar şi “sentimentul
de împlinire în climatul patriei” - aprecia Dumitru Micu în 1976 (în
Contemporanul), semnificativ pentru locul ocupat de poezia tatălui
meu în câmpul socio-politic de atunci (dar asta e altă poveste). Nici-
când însă amestecul coerent de puritate, intensitate şi din loc în loc
bizar din imaginarul său poetic nu va mai lovi cu aceeaşi forţă citi-
torul precum Consemnele necesare: “Spre seară, vântul buciumă-
ndelung prin codri/ şi oamenii, dup-o străveche datină în munţi,/ pe
creste-au început s-aprindă focuri/ iar păsările coborând prin aer în
picaj/ ca nişte lungi suveici albastre/ mi se-atingeau, ţipând, de umeri/
şi umerii mi se-atingeau unul de altul/ ţipând, de parcă ei ar fi fost
păsări…” (Prima zi de joc (Lumina zilei)). Ceea ce mi se pare demn de
reţinut e faptul că, trecând peste naivităţile retorice, s-a putut
cândva, la sfârşitul anilor ‘60, scrie astfel.

Sînziana - Maria Stoie
Drumul călăreţului alb spre solstiţiu
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Nicolae Stoie a publicat:

vvoolluummeellee  ddee  ppooeezziiee Consemnele necesare (Editura Tineretului, 1969), Drumul spre solstiţiu (Editura Dacia, 1971), O ramură deasupra ier-
bii (Editura Cartea Românească, 1975), Zăpada din anul o mie (Editura Eminescu, 1981), Veacul de aur (Editura Dacia, 1984), Cerul senin

al limbii române (Editura Albatros, 1985), Harpha
nopţii (Editura Etios, 1997), Pastelurile de la Ocna
Sibiului (Editura Pastel, 2007), ediţie dublată ul-
terior de varianta trilingvă (engleză, germană și
franceză), lansată și ȋn afara ţării la Limassol
(Cipru) și Nürnberg (Germania) în 2009, prezen-
tată apoi la Târgul Internaţional de Carte de la
Paris ȋn martie 2016;
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vvoolluummeellee  ddee  pprroozzăă Asasinul coboară cântând (Editura Dacia, 1971), Acuzatul din camera 13 (Editura Dacia,
1973), Viaţa și extraordinarele prevestiri ale neasemuitului astrolog și profet Nostradamus, biografie ro-
manţată (Editura Bractours, 1990, ediţia I, și ediţia a II-a cu titlul Nostradamus și sfârșitul lumii, Casa de
Presă și Editură “Duminică”, 1992);

vvoolluummeellee  ddee  ppuubblliicciissttiiccăă From Andrei Codrescu to: Nicolae Stoie – puzzle epistolar (Editura Gens Latina,
2010), Biblioteca de unică folosinţă (Editura Gens Latina, 2012), Astra 50. Etapele unui parcurs sinuos re-
constituite din interior (Editura Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu”, 2016).
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Rodica Braga împlinește în acest an, pe 28 iunie, opt-
zeci de ani. Născută la Alba Iulia, a absolvit Facultatea de Filo-
logie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca în anul 1960.
A lucrat ca profesoară de limba şi literatura română şi biblio-
graf, la Baia-Mare, iar din 1970, când s-a stabilit la Sibiu, s-a de-
dicat în întregime creaţiei literare. A debutat în „Tribuna” din
Cluj-Napoca, în 1971, iar editorial în 1972 la Editura „Cartea Ro-
mânească”, cu volumul de schiţe şi povestiri Sângele alb al pie-
trelor. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România din 1979.
A scris proze scurte, romane, cărţi pentru copii, versuri, publi-
cistică. O jumătate de veac de carieră literară, sub semnul atât
al unui lirism de mare profunzime, cât și al unor proze de tip
clasic, de adânci semnificaţii existenţiale. După volumul de
debut, Rodica Braga a mai publicat: Nisipul memoriei, roman, Ed.
Dacia, Cluj-Napoca, 1978; Dincolo de dragoste, roman, Ed. Emi-
nescu, Bucureşti, 1979; Eternităţi de o clipă, schiţe, Ed. Eminescu,
Bucureşti, 1982; Singurătatea pământului, roman, Ed. Eminescu,
Bucureşti, 1985; Prietenii lui Arthur, carte pentru copii, Ed. Ion
Creangă, Bucureşti,1986; Commentarius perpetuus, parabole, în
colaborare cu Mircea Ivănescu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1986;
Maia, roman, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1988; Împăratul vrăjitor,
carte pentru copii, Ed. Transilvania, Sibiu, 1990; Ce povestesc
icoanele, Ed. Transilvania, Sibiu, 1991; Fluturele negru, roman, Ed.
Imago, Sibiu, 1994; Neliniştea cuvintelor, versuri, Ed. Imago, Sibiu,
1995; A doua nelinişte, versuri, Ed. Imago, Sibiu, 1997; Stacojiu,
versuri, Ed. Imago, Sibiu, 2000; Şi va fi ziua a opta..., roman, Ed.
Dacia, Cluj-Napoca, 2001; Visul bufniţei, versuri, Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 2003; Commentarius perpetuus 2, în colaborare cu Mir-
cea Ivănescu, Ed. Imago, Sibiu, 2003; Anul 2000, simple exerciţii de
sinceritate, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2005; Făptura de raze, versuri,
Sibiu, Ed. Imago, Sibiu, 2007; Adagio, roman, Cluj-Napoca, Ed.
Dacia, 2007; Senin ca-n ou, versuri, Ed. Vinea, Bucureşti, 2009;
Vară de sidef, roman, Ed. Imago, Sibiu, 2010; Vânare de vânt, ver-
suri, Iaşi, Ed. Tipo Moldova, 2012; Visând viaţa, proză scurtă, Iaşi,
Ed. Tipo Moldova, 2012; Singurătatea pământului, roman, ed. a II-
a, Ed. Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2013; Umbra din cuvânt, Iaşi,
Ed. Junimea, 2013; Picătura de arsenic, versuri, București, eLite-
ratura, 2015; Timp în derivă, București, Ed. Contemporanul, 2016;
Ametist, Sibiu, Ed. Imago, 2017. Fragmente din opera sa se reg-
ăsesc în antologiile Poezia contemporană sibiană, cu ilustraţii de
Ştefan Orth, Ed. Honterus, Sibiu, 2007; Voices of contemporary
Romanian poetry, Cluj-Napoca, Sedan, 2007; Visteriile cetăţii, 18
poeţi sibieni, volum bilingv, Institutul Cultural Român, Bucureşti,

2008; Piaţa aurarilor, Ed. George Coşbuc, Bistriţa, 2009; Eternităţi
de o clipă, Ed. InfoArt Media, Sibiu, 2010; Puncte de reper, Ed. Ar-
dealul, Târgu Mureş, 2011; Antologie de poezie română contem-
porană, vol. 1, Iași, Ed Tipo Moldova, 2013; Transilvania din
cuvinte. O antologie alcătuită de Irina Petraș, Cluj-Napoca, Ed.
Școala Ardeleană, 2017. 

Rodica Braga a fost recompensată de numeroase pre-
mii: Premiul pentru debut acordat de Filiala Sibiu a Uniunii Scrii-
torilor pe anul 1978, pentru romanul Nisipul memoriei; Premiul
naţional pentru creaţie literară pentru copii pe anul 1986, pen-
tru cartea Prietenii lui Arthur; Premiul Opera omnia acordat de
Uniunea Scriitorilor, Filiala Sibiu, pe anul 2005; Premiul Cartea
anului, în anul 2008, acordat de Uniunea Scriitorilor, Filiala Sibiu,
pentru romanul Adagio; Premiul Cartea anului 2010, acordat de

Rodica Braga – 80 Rodica Braga – 80 
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ului”, se particularizează tematic între celelalte volume publi-
cate pînă acum printr-o meditaţie asupra timpului nostru intrat
în derivă. Substanţa acestei lirici reflexive izvorăște – ca să folos-
esc sintagma din titlul unui volum de Giuseppe Ungaretti – din
“sentimentul timpului”, așadar un trăit cu acuitate dramatică,
atît interior, sub formă de confesiune: “mi-am băut durerea/ cu
înghiţituri mici,/ cum bei vinul vechi/ degustîndu-l./ i-am simţit
fiecare/ zbatere de reptilă încolţită/ și i-am savurat fierea/ ce
mi-a muiat fiecare por./ i-am aspirat mirosul jilav/ al fricii îm-
bălsămîndu-mi/ sudoarea – cămașă/ lucind în sare, lipită de trup
– / i-am auzit tresărirea/ din ultima picătură/ și i-am gustat
alunecarea/ opintită printre toate barierele/ ridicate ale minţii./
durerea e acum/ doar gură fără ţipăt,/ rană fără sîngerare,/ tot
trupul, doar o cicatrice/ spre îndurare”, cît și exterior, ca dimen-
siune a unei lumi “zgîlţîită de dezordini/ și de urlete dezlănţuite”,
care-i cutremură fiinţa pînă în cele mai adînci straturi afective.
Dar neliniștea existenţială din această lume “străină sieși” este
contrapunctată de speranţa salvării prin poezie, în așteptarea
“unui singur/ cuvînt în care să-mi aflu/ izbăvirea / și ieșirea din
mine/ ca dintr-o grotă prăbușită”. 

În volumul TTiimmpp  îînn  ddeerriivvăă, poezia Rodicăi Braga ajunge
la decantarea expresiei metaforice pînă la simplitatea și di-
recteţea asumării unei atitudini de revoltă morală: “revoluţii
deșarte putrezesc/ în sîngele tînăr închegat pe cadarîm./ liber-
tatea umblă cu gura legată,/ minciuna se hlizește cu
nerușinare,/ oameni ai nimănui fac străzile/ să puroieze cu lipsa
lor de speranţă./ mai marii vremii își împart justiţia, ca pe o
halcă de carne cîștigată/ fraudulos. nedreptatea și abuzul sunt
pîinea cea de toate zilele a săracului./ corporaţii străine își
tremură osînza/ peste deșertul autohton. statul/ e o tîrfă ce și-
a pierdut de mult inocenţa./ nici o speranţă, așa că orizontul e
acum/ o grotă prăbușită. cine să mai vadă/ ceva din praful stîr-
nit?”. Căci orice poet adevărat este nu numai o voce ci și o
conștiinţă a timpului său.

DDuummiittrruu  CChhiiooaarruu

Poezia, ca întâlnire a alterităţii asumate

Poemele celor două volume reunite sub titlul Commen-
tarius perpetuus (primul apărut la Cluj-Napoca, Editura Dacia,
1986, al doilea la Sibiu, Editura Imago, 2003) sunt poziţionate
dintru început de către cei doi autori, Mircea Ivănescu și Rodica
Braga, sub semnul ludicului asumat și al filosoficului, „parabole”
cu mai multe chei de interpretare, adevărate provocări estetice
și hermeneutice pentru cititori. Alegoricul invită lectorul să
pătrundă dincolo de firul poetico-discursiv până la miezul in-
candescent al „vorbelor” – uneori culese, alteori smulse de-a
dreptul – din însăși fiinţa eului poetic, iar termenul „comenta-
riu” solicită prelungirea exerciţiului interpretativ și multiplica-
rea perspectivelor creatoare prin contribuţia celor cărora li se
adresează. Limbajul poetic ambiguizează mesajul, aparent dez-

Uniunea Scriitorilor, Filiala Sibiu, pentru volumul Senin ca-n ou;
Premiul Cartea anului 2016, acordat de Uniunea Scriitorilor, Fi-
liala Sibiu, pentru volumul Timp în derivă.

Revista noastră, a cărei colaboratoare constantă este
Rodica Braga, și Filiala Sibiu a USR, își fac o datorie de onoare în
a-i dori distinsei scriitoare sănătate, la mulţi ani și spor la scris. 

De altfel, citind de curând cea mai recentă apariţie edi-
torială a Rodicăi Braga, volumul de versuri ”Ametist” (în a doua
parte a carierei sale literare scriitoarea s-a dedicat mai ales poe-
ziei, poate și în urma experienţei lirice de cel mai înalt rang,
acela al întâlnirii în pagina scrisă cu Mircea Ivănescu), reţinem
aceleași superbe elegii aflate pe muchea dintre lumină și întu-
neric, suferinţa subiectivă căpătând, ca și altădată, dar acum cu
mai multă inocenţă, morală și întoarcerea privirii și mai mult
spre interior, spre lucrurile simple ale căminului, spre imaginara
”grădina noastră de legume”, general umane. Starea lirică, ”de
graţie sau de comă”, devine din ce în ce mai interiorizată, ca ex-
presie, reală sau iluzorie, spre o aspiraţie înalt spirituală, a unei
nevoi, târzii dar puternice, de transfigurare a dramelor, spai-
melor și realităţilor (repet, mai ales ”domestice”), de a instaura
forţa lirică dătătoare de sens al vieţii, confesiunea devenind mo-
dalitatea dominantă. În context, de această dată, remarcăm mai
ales prezenţa ”nepotului meu, căpriorul”, ”rândunelul”, perso-
naj liric inedit și de mare efect, mereu în antiteză, prin inocenţă
și priză aparte la realitate, cu ”glonţul de ametist al pământului”,
dar și în consonanţă cu acel vers definitiv care ”s-a înfipt în
carne”, într-un fragil echilibru dintre beznă și luminiscenţa ros-
tirii: ”în jurul lui e o văpaie mare/ și-un întuneric ce nu se dă
dus./ de-l clatin, scormonește/ mai adânc/ în întunericul cu
gust/ de humă/ și în lumina ce mi s-a părut/ că pot s-o prind din
urmă./ e doar sclipirea dintr-un vers/ purtat cândva victorios/
pe buze.” 

IIooaann  RRaadduu  VVăăccăărreessccuu

Rodica Braga, poetă

Știm că poezia este o manifestare a talentului creator,
de regulă, la tinereţe. În mod paradoxal, la Rodica Braga vocaţia
poetică a apărut aproape de senectute, în urma întîlnirii cu po-
etul Mircea Ivănescu, manifestîndu-se mai întîi sub forma unui
dialog cu maestrul în volumul CCoommeennttaarriiuuss  ppeerrppeettuuuuss  (1986),
pentru ca în următoarele să-și dobîndească vocea personală. Ea
a debutat ca prozatoare cu volumul de schiţe și povestiri SSîînn--
ggeellee  aallbb  aa  ppiieettrreelloorr, publicat la Cartea Românească în 1972. În
momentul “debutului” în poezie, Rodica Braga era o prozatoare
consacrată de un număr considerabil de volume de proză scurtă
sau romane, în care critica a putut observa multă sensibilitate
și imaginaţie poetică în descrierea lucrurilor și, mai ales, în in-
trospecţiile ei feminine. De atunci însă, poezia și proza s-au des-
fășurat paralel în volume, impunînd alături de prozatoare și o
poetă de certă valoare.

Volumul TTiimmpp  îînn  ddeerriivvăă  (Ed. Contemporanul, 2016),
premiat de Uniunea Scriitorilor – Filiala Sibiu drept “Cartea an-
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văluit prin exprimări banale evocând cotidianul, dar atent și de-
liberat camuflat în profunzimea metaforică. Cei doi poeţi aver-
tizează cititorul că „vorbele” lor sunt creaturi vii cu voinţă
proprie, înșelătoare și trădătoare. Uneori, citind aceste poeme-
parabolă, credem că „vedem” dincolo de praful iscat de rosto-
golirea cuvintelor sau dincolo de valul ridicat de marea
spumegândă de sensuri a poeziei, dar uităm că adevărul lor nu
este unic, întrucât multiplicitatea și diversitatea au fost „încui-
bate” (am apelat la acest termen, cunoscând dragostea pentru
cuvânt a celor doi poeţi filologi) în codul lor po(i)etic în (non)tim-
pul actului lor de creaţie. Poezia devine dublă reprezentare a
creativităţii umane, expresie a comuniunii depline între sensi-
bilitatea meditativă a sufletului și reflexivitatea raţională a gân-
dirii. Dubla instanţă poetică mărturisește intenţia demersului
creator: pornind de la încercarea de a relata o banală întâlnire
cu o altă fiinţă pe scara unei biblioteci, cei doi poeţi devin con-
știenţi de imposibilitatea de a (re)vedea clipa în autenticitatea ei
intrinsecă și constată caracterul restrictiv al actului povestirii,
limitat la descrierea subiectivă a imaginii acesteia și văduvit de
esenţă, rămasă captiva acelui segment temporal și existenţial. 

Commentarius perpetuus se constituie în succesiuni de în-
trebări și răspunsuri, pasări și reluări de idei și teme poetico-fi-
losofice care formează un tot unitar, după modelul dialogurilor
platoniciene. Primele poeme stabilesc coordonatele discursive
și tematice: (non)esenţa realităţii obiective; raportul eului poe-
tic cu lumea; raporturile dialectice viaţă/ moarte, libertate/ des-
tin, timp/ veșnicie, întâmplare (hazard)/ constrângere; iniţiatica
și indispensabila căutare de sine, blestemul și binecuvântarea
oricărei fiinţe umane inteligente conștiente de propria exis-
tenţă. Este reabilitat, astfel, poetul, alungat odinioară din ceta-
tea platoniciană menită a fi condusă de filosofi, iar lirismul își
demonstrează peste timp viabilitatea și capacitatea de a trans-
mite nu doar sentimente și emoţii, ci și idei grave și speculaţii fi-
losofice.

Cei doi poeţi sibieni se distanţează de tragismul orfic al
destinului artistului și, înţelegând inutilitatea întoarcerii privi-
rii spre ceva mereu aflat dincolo de percepţie, își propun să pri-
vească înainte, pornind într-o călătorie spectaculoasă spre fiinţa
celuilalt. În această ordine de idei, trebuie stimulată receptivi-
tatea „semenilor” și stârnită curiozitatea lor prin îndemnul de a
nu întrerupe niciodată demersul creator al „scholiilor”, conti-
nuat pe marginea textelor poetice al acestor volume. Drept pen-
tru care Mircea Ivănescu și Rodica Braga apelează la titlul
Commentarius perpetuus atât din „șiretenie literară” (1986: 6),
cât și din dorinţa de a (re)iniţia un „dialog” de-a dreptul socratic
care să recupereze, de dincolo de barierele timpului și ale limi-
tărilor umane, esenţa poeziei. Actul „povestirii” atinge doar su-
prafaţa imaginii întâmplării prinse în timp, fiind reprezentarea
subiectivă a unei realităţi văzute într-un fel particular de cineva,
în timp ce comentariul, meditativ și filosofic, nu are pretenţia
reproducerii realităţii, ci a recuperării esenţei ei în timp (peste
timp, dincolo de timp, cine știe?!), prin mereu înnoite impresii și
speculaţii. Dacă adevărul oricum nu poate fi cunoscut, atunci
putem specula prin apel la adevărurile particulare din care să se
nască mereu altele, un altfel de Turn Babel, orientat, de data

aceasta, pe orizontala cunoașterii umane, în absenţa oricărei
aroganţe revendicative sau ireverenţioase.

Pornind de la o întrebare socratică, „lumea este într-
adevăr reprezentarea unuia dintre noi?” (lumea reprezentată pe
scara bibliotecii astra), Mircea Ivănescu surprinde raportul dia-
lectic realitate subiectivă/realitate obiectivă, constatând repre-
zentarea fantomatică a imaginii construită pe
non-substanţialitatea amintirii și a „închipuirilor noastre”, pân-
dită permanent de pericolul uitării și, nu în ultimul rând, de ri-
sipire, reluare și, implicit, pierdere. Poetul remarcă limitele
inevitabile ale oricărei imago mundi, personale sau colective:
„până aici reprezentarea” (Ibidem). Dificil și epuizant, gestul poe-
tului de a recupera subtilul este supus gratuităţii și efemerului,
căci „reprezentarea nici nu mai e a noastră, ne scapă/ printre
degete” (Ibidem), iar imaginile nu reușesc să reanime figurile
moarte captive în trecut. Aceasta este, de fapt, esenţa filosofică
duală a amintirii, surprinsă în etimologia cuvântului „amintire”,
a cărui rădăcină trimite atât la verbul „a minţi”, cât și la sub-
stantivul „minte”. Reprezentarea (imaginea) poetică a lumii
este, așadar, o nobilă și necesară minciună, un dureros și inutil
(cuvânt folosit tot în sens etimologic, „fără să aducă foloase ma-
teriale”) demers recuperator al fantomaticului, în absenţa
căruia fiinţa lumii ar fi extrem de săracă. Iată cum, pornind de
la consideraţii platoniciene, Platon este contrazis din nou, de
data aceasta de către un poet-filosof.

Rodica Braga „răspunde” cu un poem despre poezie,
poet și eterna lui muză, femeia, construit în egală măsură pe
fundamentul unei interogaţii esenţial filosofice: „poezia este
într-adevăr intuirea unor relaţii inefabile?” (... ca apele de uscat).
Înarmată cu instrumentele argumentării logice, poeta ramifică
întrebarea iniţială în mai multe întrebări lămuritoare care, însă,
la fel ca în poezia lui Lucian Blaga, nu lămuresc misterul, ci îl
adâncesc și mai mult. Pătrundem în universul poetic labirintic,
complicat și pretenţios al feminităţii creatoare, aplecate de data
aceasta asupra muzei, a celei care stă vie și neputincioasă spre
a fi sacrificată privirilor iscoditoare ale poetului: „căci – știe oare
poetul? pana lui zgârie ca un cioc de pasăre de/ pradă perga-
mentul, subţiat de prea multe întrebuinţări,/ al sufletului unei
femei” (Ibidem). Constrâns de „o nestăpânită dorinţă de joc” (Ibi-
dem) și atent doar la modalitatea ideală a reprezentării imaginii
ei, poetul neglijează faptul că „fiinţa de hârtie” are o viaţă pro-
prie în universul ficţional al poemului și ignoră, deopotrivă, „po-
sibilele reverberaţii/ în sufletul unei femei” (Ibidem). În timp ce
luminile rampei focalizează geniul poetului, fie ca eternă muză
(imagine sensibilă și efemeră a idealului, captată din „clipă”) sau
ca reprezentare poetică, fiinţa femeii rămâne captivă în atmos-
fera reverberantă a tuturor sensibilităţilor dureroase de care a
crezut că s-a despărţit pentru totdeauna „ca apele de uscat”.

Poemele se înlănţuiesc, fiecare dintre cei doi poeţi pre-
luând tema comentată de celălalt. Dacă de la Rodica Braga
aflăm „ce este poezia”, Mircea Ivănescu ne spune „ce nu este” și
amândoi, unul pe cale afirmativă, celălalt pornind de la o nega-
ţie, demolează mitul intuiţiei poetice. Privilegiată de dublul sta-
tut de muză și poetă, Rodica Braga sesizează cu luciditatea
sensibilă a femeii acele ecouri dureroase trezite de poezie în su-
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fletul unei fiinţe, în timp ce Mircea Ivănescu alege poziţia cir-
cumspectă a creatorului căruia nu-i rămâne decât să spere că
„vorbele ei” [ale poeziei – n.n.], deși „făpturi grăbite” (scholia sau
comentarii – căci explicaţiile nu există), vor trezi tocmai acele re-
verberaţii profunde în sufletul semenilor. Poezia devine „vicle-
nia cu care înșiri cuvintele” (Ibidem), unde viclenia este un alt
termen pentru înţelepciune, sinonimă celei cerute de Iisus
apostolilor misionari, necesară în dorinţa de a-l întâlni pe Cel-
ălalt: „să ajungi la altă fiinţă, să faci să reverbereze pe faţa, în
ochii ei, ceva din luminiscenţa făcliilor tale” (Ibidem). Actul crea-
tor este asumare totală a saltului pe fereastra sufletului, în
golul, întunericul și frigul abisului dintre Eu și Sine, dintre Eu și
Celălalt, înainte chiar de a aprinde „făclia” apolinică a gândului,
urmând doar „sclipirile stinse de pe chipul fiinţei de alături” (Ibi-
dem). Călcând pe urmele marelui Nevinovat ale cărui cuvinte lu-
minează încă peste timp, în ciuda nenumăratelor „comentarii”
de pe marginea lor, poetul este o altă ipostază a nevinovăţiei, a
cărui putere stă în răbdarea de a crede în forţa mesajului său,
care condensează „resentimentele – / e drept, în genunchi” (Ibi-
dem). Circumspectă, poeta Rodica Braga consideră că întâlnirea
Celuilalt e zădărnicită tocmai de „reaua-credinţă a cuvintelor”
(nevoia de joc se continuă), ce sădesc neînţelegerea, iar singura
modalitate de comunicare de sine reală este poezia, prin capa-
citatea ei unică de a converti „fascinantul străfund” în „fântână
în cer” (Ibidem). 

Dialogul purtat doar aparent în contradictoriu continuă,
iar Mircea Ivănescu se ipostaziază în apărător al cuvintelor, con-
siderate „adevărata fiinţă a fiinţei” poetului (altă scholie sau des-
pre seriozitatea jocului). În ciuda dimensiunilor mici, cuvintele se
dovedesc a fi „sălbatice”, de neîmblânzit, „deloc inocente”, „vi-
clene”, cu poveri redutabile și totuși impalpabile. Și, de aici, poe-
mul devine scena unui pseudo-kynegetikos simbolic, o
vânătoare exemplară a „micilor animale ale sufletului” poetu-
lui în pădurea „propriului inconștient” (Ibidem), unde singura
armă este privirea ochiului interior. Privind abisul și devenind
una cu acesta, eul poetic descoperă, în mod paradoxal, lumina
apolinicului creator. „Cel care vrea să răzbească prin cuvinte”,
poetul, trăiește, totuși, sub ameninţarea continuă a trădării din
partea „făpturilor viclene”, ele refuzând supunerea și visând la
libertate totală, „punând la cale, fără rușine,/ vânzarea noastră”
(Rodica Braga, prinși în hora cuvintelor). Dincolo de toate aces-
tea, rămâne tăcerea recuperatoare și mereu reînnoita încercare
a privirii de a străbate dincolo de transparenţa aparentului vi-
zibil, „acel dincolo atât de apropiat încât trebuie să te înde-
părtezi/ ca să dai ochiului putinţa de a vedea lumina lui (a
acelui/ dincolo)” (Ibidem). Jocul perspectivelor în cunoașterea
obiectuală și în înţelegerea Celuilalt presupune alternarea înţe-
leaptă a polilor spaţiali departe/aproape. În timp ce o apropiere
nepotrivită opacizează imaginea și anulează posibilitatea de a o
vedea în detaliu, distanţa este întotdeauna binevenită și, cu cât
este mai mare, cu atât imaginea celuilalt este mai clară. Un nou
paradox, așadar, câtă vreme cei cu vederea bună îi văd bine pe
cei din faţa lor doar de departe, iar miopii, cei cu vederea alte-
rată, surprind imaginea doar de aproape. În ambele cazuri, des-
tinul îi îndepărtează tot mai mult pe cei care nu-i pătrund taina,

dar recomandarea poetului este clară: „să creezi/ mereu dis-
tanţă între tine și cei care-ţi stau/ în faţă” (Mircea Ivănescu, re-
petarea unei parabole mai vechi), căci, în ciuda tuturor
evidenţelor, sentimentalismul nu e mai puternic decât raţiunea.
Aceeași luciditate o determină pe Rodica Braga să plonjeze în
adâncul propriei fiinţe, unde, călăuzită de frica lucidă absolut
necesară autocunoașterii, descoperă peisajul insolit al interio-
rităţii, amestec de materialitate și esenţă: „trupul, sfâșiată
cămașă și sufletul,/ bulgăre luminos. Și iarăși îndărătnicele sim-
ţăminte,/ stalactite și stalagmite pierdute în adâncul peșterii
roșii” (despre schimbarea la faţă a luminii). În absenţa inspiraţiei
salvatoare, conștient că înălţimile rarefiate ale seninului apoli-
nic nu se pot pogorî, poetului nu-i rămâne decât realitatea
mlăștinoasă și sufocantă a peisajul interiorităţii, golită de cu-
vinte și stăpânită numai de liniște vâscoasă. Actul creator de-
vine acţiune aproape mecanică asupra cuvintelor, întreprinsă
în absenţa luminii „făcliei”: „faci vorbe” (Mircea Ivănescu, încă o
scholia sau despre mlaștinile lui la tour du pin), în singurătate to-
tală, fără finalitate artistică: „ești singur în mlaștina asta de
landă” (Ibidem). Tăcerea și singurătatea sunt stările specifice
poetului, care, odată cuibărite în fiinţa lui, nu vor să o mai
părăsească vreodată. Mult mai rea decât „ireala pustietate” a
minţii cu cele două case ale sale este scufundarea, căderea eului
„într-un străfund” în ale cărui „turbării nu se conservă decât tru-
pul, nu și aura lui” (Rodica Braga, poem pentru tăcere și singur-
ătate).

Poezia lui Mircea Ivănescu este un periplu inedit și eru-
dit prin istoria, filosofia, poezia românească și universală, rafi-
nate pretexte livrești de a redefini adevărul despre poet, poezie
și lume. Jocul creator al poetului sibian antrenează în caruselul
de imagini metaforice al poemelor sale reprezentări insolite ale
cotidianului, elemente de legendă și basm, simboluri mitice și
poetice, teme filosofice. Tonul scholiilor ivănesciene este foarte
nuanţat, trecând de la deferenţa jucăușă la gravitatea aparentă
și chiar la note de ironie amară: „așa-zisa mea trecere în timp/
este doar o nemișcare, o moarte. E ca și cum ar fi duminică” (nu
atât o scholia cât încercare de a cere iertare sau explicând de ce se
plictisesc unii duminica). 

Poemele Rodicăi Braga sunt adevărate jurnale de călăto-
rie interioară, întocmite de o minte lucidă, capabilă să închidă în
metaforă inefabilul sentimentelor și al senzaţiilor propriei inte-
riorităţi. Dialogul dintre cei doi poeţi este dialogul dintre două
sensibilităţi creatoare diferite ca modalitate de expresie, dar
complementare în câmpul ideatic, o voce masculină sensibilă și
erudită în reprezentări și una feminină, reflexivă și meditativă în
esenţă, rafinată în corporalizarea ideii. Voci auctoriale distincte,
cei doi poeţi stau faţă în faţă ca într-o ipotetica agora poetico-
filosofică, populată de mereu alţi însetaţi de Adevăr(uri) și Fru-
mos și se (ne) întreţin prin „comentarii” subtile hrănite din
rădăcina comună a cunoașterii filosofice profunde, dar repre-
zintă un unic „autor bicefal”, refăcând o altfel de androginie, de
data aceasta intelectuală.

LLiilliiaannaa  DDaanncciiuu
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ce ne mai plăcea mersul pe trotinetă
mâncam plăcintă după plăcintă şi fumam ţigări la bucată pe câmp.
măcar aveam grijă unul de altul să nu afle bunicii că suntem sparţi.

ne suflecam pantalonii atât de tare încât furnicile se înghesuiau una câte una
să-şi lase urmele pe firele noastre de păr pubian.
jucatul pe xbox sau statul pe laptop erau noile atracţii ale satului.
preotul mergea cu boboteaza şi ne izbea câte-un strop de aghiazmă pe calculator 
până ecranul negru crăpa din cauza condensului.

ce ne mai plăcea alergatul prin băltoaca de lângă iaz
aveam preconcepţii despre fabricaţia moralităţii.
credeam că unghiile noastre sunt de vânzare la bazar.

caietele pline cu desenele din orele de mate 
şi permisele de olimpic cu care chiuleam lunea de la Naţional.
ne întâlneam la bcu să jucăm cărţi şi să mâncăm o tartă cu fructe la parter.

poate dacă ne-am învinge fricile am şti cum e privitul noaptea prin pavele
şi umbreluţe puse la mişto în parc.

Ioan Coroamă
Premiile revistei
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mmrr..  jjoonneess  lloovveeşşttee  ddiinn  nnoouu

câteodată oamenii au obiceiul să pună etichete pe fruntea altor oameni lunea în staţiile de tramvai.

e atât de anti-establishment să port o pereche de papuci verzi şi o geacă verde în acelaşi timp.

texte citite în telefon şi mahmureala împuţită de weekend când nu mai poţi face duş.

apetitul crescut pentru filosofie şi o carte de poezie pitită în ghiozdan. 

câteodată oamenii sunt atât de răi încât îşi leagă şireturile în faţa bisericilor de lemn din centrul oraşului.

la o aruncătura de băţ de catedrală, în mijlocul clujului, la o masă, cu multă insomnie, mai există şi oameni buni.

shoturile de tequila curg alături de discuţiile despre şefi fiţoşi din norvegia. 

am mâncat shaorma într-un fast food cu muzică dată la maxim şi am vorbit despre literatură comparată şi norvegiană.

am traversat strada prea repede şi-mi pare rău.
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llooww  vvoollttaaggee//ppoowweerr  ssuuppppllyy

mi-am adunat nemulţumirile cu privire la minciunile prietenilor într-un ghiozdan albastru-gălbui.
fiecare individ are de ascuns câte ceva. buzunarele sunt pline de spermă şi voi încerca să 
n-ajung pentru prima dată la nebuni.

ceva lichid lipicios pe buze şi lucruri mărunte adunate sistematic în cap ca mai apoi să dau vina pe tine.
nu mai vorbesc despre poeme lungi cu gâştele ce mă aşteaptă în faţa porţii.
bolaño mi-a lăsat impresia că te gândeai la mine astăzi când spălai vasele.

fac un efort de conştiinţă şi mă ridic din pat
te înjur în gând şi mi spun că trebuie să aştept încă vreo 5 minute microbuzul

mmeeddiiuumm  vvoollttaaggee//ppoowweerr  ssuuppppllyy

coffee shop: good idea, îmi provoacă
neocortexul la o partidă de kems( fiecare carte se fereşte de ghiozdanul albastru-gălbui)
fata cu ochii în telefon îşi părăseşte safe-zone-ul şi se îndreaptă spre tramvai.

(ar trebui să cunoaştem lecturile de bază înainte să facem trimiteri la jocuri video în poeme.
ghinion)

se deschid două uşi verzi. nişte monstruleţi tester de inteligenţă artificială îşi fac intrarea subtil alături de insignele SCTP/RATP/RATB
(noua modă medium voltage: frunţi+insigne+scurtcircuit)

bancomatul bcr unde luca încurcă pin-ul 
(ar fi interesant ca lucian brad să ajungă critic literar pe lângă grefier)

banii din buzunarele noastre încep să simtă cu adevărat plăcerea de a fi cheltuiţi pe lucruri ieftine şi jucării
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ccaasshh  &&  mmooooddyy

plătim cu cardul pentru toate firele aruncate în cada din palatul brâncovenesc.
muzicile post-punk sună tot mai rar în difuzoarele maşinilor. 
autostrăzile se transfomră în livezi. gropile pământului sunt astupate cu chibrituri şi cinci peturi de kerosen.

oamenii s-au pişat pe colţuri de pâine şi au scris numere la întâmplare pe pereţi.
plătim cu cardul pentru toate băncile mânjite de banane şi noroi.
fotografii s-au lins cu poetele şi poeţii s-au lins cu fotografele. toţi adunaţi pe terasă au dansat pe muzică populară şi au jucat o
piesă de teatru live.

oamenii au mâncat iaurturi napolact şi plăcintă cu brânză. au făcut fotografii de stradă. 
pereţii caselor de porţelan s-au spart în vinerea mare când doi bufoni plimbau cărucioare de lemn în gara de nord.
am vrut să o sărut pe ioana dar ea îl săruta pe vali aşa că am luat boxa şi am făcut o gaură în caroseria maşinii parcate perpendicu-
lar pe linia lacului.
am vrut să sar cu coatele în barcă şi să pescuiesc cu o undiţă confecţionată manual.

oamenii mi-au făcut cu ochiul şi mi-au dat hainele lor când muream de frig la 5 dimineaţa.
am mers în grup la mega şi am luat vodkă şi vin în speranţa că fiecare îşi va divulga culoarea preferată
şi că vom renunţa timp de o secundă din a mai fi sexişti.

mi-a spus că speră să am curaj apoi mi-a dat de înţeles că mă urăşte şi că de fapt totul a fost o înscenare a plimbării pe pietrişul din
parc.

noroc că:

. am petrecut destul timp pe balustrada din lateralul camerei realizând că
nimeni + gunoi = eu
. am sunat la descarcerare să îmi ofere butoiaşul cu formol.

plătim cu cardul pentru toate căştile pierdute şi unghiile aruncate pe calorifer

PPrreemmiiuull  II  îînn  ccaaddrruull  CCoonnccuurrssuulluuii  ddee  CCrreeaaţţiiee  LLiitteerraarrăă  ppeennttrruu  eelleevviiii  ddee  lliicceeuu  „„IIuussttiinn  PPaannţţaa””,,  eeddiiţţiiaa  aa  VVIIIIII--aa,,  22001188
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ETGARD BITEL

ORELE MELE

Ora violet

Oră de spaimă-n alegeri,
ora când flăcări ţâșneau
la candidaţi în prelegeri,
din gură,că altceva n-au.

Ora când magicu-n toate
peste pământ se întinde,
ora durerii în coate,
când tot ce-i român azi, pretinde
că născut e să scrie poeme!

Parodii

Lucian Per,a
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AAccttiivviittaatteeaa  rreevviisstteeii  EEuupphhoorriioonn  șșii  aa  FFiilliiaalleeii  SSiibbiiuu  aa  UUnniiuunniiii  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  AAccttiivviittaatteeaa  rreevviisstteeii  EEuupphhoorriioonn  șșii  aa  FFiilliiaalleeii  SSiibbiiuu  aa  UUnniiuunniiii  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  

„„AAccttuuaalliittaatteeaa  CCeerrccuulluuii  LLiitteerraarr  ddee  llaa  SSiibbiiuu””

Revista Euphorion și Teatrul Gong Sibiu au organizat în zilele de 11 și 12 mai ediţia a XVI-a a Simpozionului Naţional „Ac-
tualitatea Cercului Literar de la Sibiu”, eveniment literar care a adus la Sibiu scriitori și oameni de cultură reprezentativi pentru li-
teratura română de astăzi: Mircea Braga, Al. Cistelecan, Ioan Cristescu, Dumitru Augustin Doman, Ion Dur, Adrian Iancu, Ion
Marcoș, Nicolae Oprea, Nicolae Suciu, Cornel Ungureanu, Dragoș Varga, George Vulturescu.

După ce la ediţia trecută invitată a fost Familia, anul acesta revista Argeș a fost revista-prietenă invitată de onoare a eve-
nimentului, prin Nicolae Oprea și Dumitru Augustin Doman – Argeș-ul a primit, de altfel, Premiul „Euphorion”. Prezenţa celor doi
a prilejuit un viu dialog și o evocare substanţială a personalităţilor cerchiștilor, colaboratori ai revistei. Printre altele, Nicolae Oprea
a vorbit despre cartea sa, Revanșa postumă, apărută la Editura Bibliotheca; lucrarea revizitează critic bio- și bibliografia lui Ion D.
Sîrbu. 

Tema acestei întâlniri a fost Prietenia, iar masa rotundă avându-i moderatori pe Al. Cistelecan și Ioan Cristescu a găzduit
intervenţii memorabile, precum cea a lui Cornel Ungureanu, a lui George Vulturescu sau a lui Dragoș Varga, relevându-se mai cu
seamă afinităţile intelectuale și culturale ale cerchiștilor, precum și inamiciţiile, polemicile sau chiar rupturile definitive care au
marcat evoluţia acestor scriitori. 

Premiul „Cercul Literar de la Sibiu”a fost acordat lui George Vulturescu, în semn de preţuire nu numai pentru contribu-
ţia lui la bibliografia cerchiștilor – remarcabila exegeză asupra lui Ștefan Aug. Doinaș –, ci și pentru activitatea literară și culturală. 

Cărţi de literatură – ficţiune și critică – au fost prezentate publicului numeros: Aprilie, luna florilor de mai – Marian Dop-
cea, Povestind vei dăinui – Nicolae Suciu sau Triunghiul clasic – Adrian Iancu. De asemenea, a fost lansat primul numărul pe anul în
curs al Euphorion-ului, consistentă apariţie cu tema 100 de ani de literatură română. 

Tot în cadrul simpozionului a avut loc festivitatea de premiere a finaliștilor celei de-a VIII-a ediţii a concursului de creaţie
literară pentru elevii de liceu „Iustin Panţa”, devenit – prin participarea tinerilor scriitori din Basarabia, concurs „transfrontalier”.
Au fost premiaţi Ioan Coroamă de la Iași, Iulia Iaroslavschi din Chișinău și Cristian Bretea din Tulcea, ale căror texte le veţi putea
citi în acest an în paginile revistei.  

AAlleeggeerrii  llaa  UUnniiuunneeaa  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  ––  FFiilliiaallaa  SSiibbiiuu

În ziua de 20 aprilie 2018, s-a desfășurat la
Sibiu, la Biblioteca ASTRA, Adunarea Generală a Filia-
lei Sibiu a USR. Ordinea de zi a adunării a cuprins ale-
gerea președintelui USR precum și alegerea
președintelui Filialei Sibiu și a Comitetului filialei. Au
fost prezenţi treizeci și nouă de membri cu drept de
vot, care au ales noua conducere a USR și a Filialei
Sibiu, prin vot secret, pentru mandatul 2018 – 2023.  

În urma votului membrilor prezenţi, au re-
zultat următoarele rezultate: Ioan Radu Văcărescu a
fost reales în funcţia de președinte al Filialei Sibiu, cu
35 de voturi, celelalte 4 voturi fiind acordate candi-
datului Vasile Chira. În urma acestor alegeri, Comite-
tul Filialei Sibiu este format, pentru următorul
mandat, din scriitorii Mircea Braga, Dumitru Chioaru,
Vasile Chira, Ion Dur și Ioan Radu Văcărescu (preșe-
dintele Filialei Sibiu și membru în Consiliul Naţional
al USR). Pentru funcţia de membru al Comitetului au mai candidat scriitorii Ioan Barb, Ioan Barbu și Alexandru Uiuiu. 

Voturile pentru alegerea președintelui USR s-au numărat, odată cu voturile din celelalte filiale ale Uniunii, la București,
în ziua de 5 mai. În urma numărării acestora, domnul Nicolae Manolescu a fost reales în funcţia de președinte al Uniunii Scriito-
rilor din România. 
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SSiimmppoozziioonn  DD..  DD..  RRooșșccaa  llaa  SSăălliișșttee  

În ziua de 11 mai 2018, a avut loc, la Săliște, Simpo-
zionul ”D. D. Roșca și Marea Unire”, în organizarea Primăriei
Săliște și a Filialei Sibiu a USR. În prezenţa unui public nume-
ros, în sala festivă a Liceului Lupaș, au vorbit despre viaţa și
activitatea marelui profesor și filosof originar din Săliște Ho-
raţiu Răcuciu (primarul orașului Săliște), Alexandru Boboc,
Vasile Muscă, Ion Dur, Alexandru Hudiţeanu, Gabriel Has-
maţuchi, Octavian Pop, Silviu Guga și Ioan Radu Văcărescu. Cu
acest prilej a fost lansată ediţie de opere D. D. Roșca, în trei vo-
lume, apărută la Editura Academiei, îngrijită de profesorul Va-
sile Muscă. Simpozonul s-a încheiat cu un pelerinaj de suflet
la casa din Săliște a filosofului ”existenţei tragice” și la mor-
mântul acestuia din cimitirul de pe Grui. 

ZZiilleellee  RReevviisstteeii  „„FFaammiilliiaa””

La Oradea, între 31 mai și 2 iunie 2018, s-au desfășu-
rat Zilele Revistei “Familia”, ediţia 28, la care au participat nu-
meroși scriitori locali și din ţară. Din partea revistei Euphorion
au fost prezenţi Dumitru Chioaru și Bogdan Federeac, și, tot
din Sibiu, Adrian Iancu și Bogdan Diţă, care au citit din creaţia
lor la lecturile în aer liber. Între laureaţii ediţiei s-a numărat și

Dumitru Chioaru, care a fost distins cu Premiul “Radu Enescu”,
pentru – se specifică pe diploma primită – “opera sa lirică și,
deopotrivă, pentru meritele Domniei Sale în luminarea rolului
Cercului literar de la Sibiu  în modernizarea profundă a litera-
turii române”.


