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Editorial

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

Diaspora literară românească din Canada

Acest număr al revistei Euphorion este al V-lea şi, probabil, ultimul dintr-o serie consacrată diasporei literare româneşti din dife-
rite ţări ale lumii: Franţa, Germania, Statele Unite ale Americii şi Israel. Spre deosebire de celelalte ţări, în Canada nu există o cu tradiţie
literară înainte de Decembrie 1989. Aceasta s-a format în urma emigrării multor români pentru a-şi căuta norocul în Lumea Nouă de din-
colo de Atlantic, între care şi scriitori care continuă să scrie în limba română. Acolo s-au asociat în organizaţii profesionale, dintre care cea
mai numeroasă şi prestigioasă este Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români, denumire care pune accenntul pe faptul că membrii ei sunt,
chiar dacă departe de ţara lor de origine, scriitori români. Această asociaţie de breaslă cu centrul în Montreal desfăşoară, după cum se
poate citi pe site-ul ei, o bogată activitate în Cenaclul Eminescu, revista Destine româneşti şi editura cu acelaşi nume. Unii dintre aceşti
scriitori au devenit cunoscuţi în ţară, datorită participării lor la tîrguri de carte sau evenimente organizate de Uniunea Scriitorilor din Ro-
mânia sau Fundaţia/ Institutul Cultural Român, publicînd în diferite reviste şi edituri. O evidenţă a lor a realizat regretatul Aurel Sasu în
DDiiccţţiioonnaarruull  ssccrriiiittoorriilloorr  rroommîînnii  ddiinn  SSttaatteell  UUnniittee  şşii  CCaannaaddaa, apărut în 2001 la editura „Albatros”.

În scopul realizării acestui număr, redacţia revistei Euphorion s-a adresat prin e-mail Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români,
solicitîndu-le colaborarea cu materiale reprezentative pentru creaţia lor literară din acest moment. Am primit, prin amabilitatea domnu-
lui Victor Roşca, o cantitate semnificativă de materiale scrise în toate genurile, din care redacţia a selectat textele de calitate şi valoare pro-
priu-zis literară. Pot fi citite, aşadar, în acest număr poezii de Luca Ciopola, Carmen Doreal, George Filip şi Francisc Pal, proză de Leonard
Voicu şi Milena Munteanu, eseuri de Florin Romila şi Eva Halus, iar în finalul „dosarului” canadian, articolul dedicat de Victor Roşca Cen-
tenarului Marii Uniri şi însemnările de călătorie în Canada ale profesoarei şi scriitoarei sibiene Anca Sîrghie. Acest număr este doar o
punte de comunicare literară a scriitorilor români din ţară cu cei de peste Ocean.

Literatura română actuală se face, după cinci numere pe această temă, nu numai în ţară ci şi în diaspora răspîndită în ţările oc-
cidentale. Ei fac parte integrantă, atîta vreme cît scriu şi publică în limba română vie, din literatura noastră, îmbogăţind-o prin opera lor. 
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Desenul

Un duș rece
al elementelor mă pătrunde
și cât de murdar sunt
acum până ce focul
va șterge acele stigmate,
un nebun care umblă
haihui – se clatină 
și bea lapte de iapă;
la unu noaptea focurile se liniștiră 
și eu acceptai principiul,
luminat de Deneb depărtată,
aici doar smoala mă reţinea 
și de pământ eram substanţă,
lustruindu-mi pantofii 
și decăzând...
obosit și bolnav
în faţa voastră,
afară mai întâi banii
și apoi bomboanele,
apăr vise de trăsuri 
ca să-mi iau zborul
și s-o fac în liniște,
tu ești grafitul și eu laurul..

Stela Ruinolui

Pe foi pocite și îngălbenite,
asupra cărora nor nu lasă umbră,
aruncă-te acolo
unde nici un maidanez nu locuiește,
se pare că
lăcusta divină le da un ospăţ
Hesperidelor absorbite
pe ce la stela Ruinolui
soarele le istovește
ca viţa culeasă 
în verzile ei bile
asupra curbelor expuse,
pe ce memoria,
o amforă aș spune,
le înlocuiește cu 
tăieturi din Moldova. 

Fragment

Ţară a nimănui
surprinsă
capturând benzi colorate - 
iată-le
pene care se destramă
în aerul veșnic 
susceptibil,
numai este o eterică instanţă
și fragment
lăsat
printre pietricelele
spaţiu-timpului..
și evident că de acolo
transmit leacul.

EEmmiillyy  ((lluuii  EEmmiillyy  DDiicckkiinnssoonn))

Ca și ochi triști, severi
observa rodia
nimic în schimbul a ceea ce era
un fir de curent
prin nisip
ridicându-mă din nori
echivoci..
când va veni
și
cum să mă apăr,
oare praf de stele
dintr-o gratie astrală
și imaginându-mi fugar
din această casă ce nu-i a mea.

Myosotis

Nici de primul ori ultimul soare
nu primesc limfă
și
care voce
să preia verbul
mângâind 
mână surorii
și mă susţine
pe după veșminte albăstrui..
anulează-mă..
să fiu eu

Poezii
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pană care transcende vălul,
pâclă,
absorbit de prima adiere
a dimineţii
care se deșteaptă
și petală cu petală 
în fine vibrez.

Beatitudine

Când o deschizătură se dezvăluie,
fenix mut
doar o clipă ești,
beatitudine.
Aș vrea să plutesc 
pe marea mutabilităţii,
candid foton
în raza nenumărată 
și aţipită 
ce a venit să consoleze
hoarda trecătoare. 
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Erato

Erato,
născută din pământ,
pe corzi
cusături aparente
ale timpului,
cosiţe,
tăcute tastări,
spital de
confeti și culori,
calvar suprareal! 
Astfel,
insulă pierdută ești,
Erato,
vulpe fugară,
unde maestrul
și unde restul.

Aplecat

Aplecat
și bine dispus
să simt povara lunii
..scântei cristaline
transcend clipa
și e mai bine 
decât să 
mă limitez la amintiri.
Lacul ascunde tăceri de moarte
și lebăda strigă ultimei sclipiri.
Parfumează iarba
și salivă este pământul
ce are gust de fier,
ecranează orizontul 
și închide ochii
ultimei cortine
fără aplauze.
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Nostalgii cu fluturi

în oglinda retrovizoare

amintirea pașilor noștrii tineri

îmi iese în cale

dincolo de pânza răsăritului 

mă aștepţi tu 

să îmi sorbi fericirea

dintr-o suflare

eu îţi aduc inima

așezată sub gesturi mărunte

te amăgesc cu surâsul intuit

în rânduri incendiare

ce flutură nerăbdător

promisiunea stelelor 

peste mare 

momentul acesta

aleargă cu noi fericit

respiraţia mea 

îţi mângâie faţa

mă petrec 

de la o pagină la alta

ochii tăi arzători

așa cum ridic

fără încetare

iubirii

castele de nisip

până ce dimineaţa 

ne ascunde

sub cămeși albe

doua inimi ce bat

în criză de timp

Virtualia

muzică pentru îndrăgostiţi

colorată sonor

cu șoapte minore

sufletul consumat

în oglinzi retrovizoare

are tot dreptul să ne vadă

exersând atingerea

alfabetului Braille 

pe ape veneţiene

în aceste clipe 

când tu 

îmi citerști inima

bătând puternic

speriată la gândul 

că te voi pierde 

printre rânduri

Tu nu îmi poţi atinge cuvintele

tu nu îmi poţi 

atinge cuvintele

trebuie doar să înveţi 

cum să îmi citești sufletul

imaginează-ţi întâlnirea 

ta proprie 

bărbatul ideal

cu femeia ideală

trăind amorul bumerang 

în a vieţii spirală
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surprinși 

pe o canava iluzorie

de fiecare dată

când dorinţa ta converge 

în jurul visului meu

eu reâncep poemul

despre această noapte

pe care tu o mângâi 

doar cu vârful degetelor

uitând de mine însămi 

în braţele tale

în timp ce luna 

înoată cu noi

în ape virtuale

Pentru cine se aprind stelele

în albia nevăzută a noptii

strecurând vise

prin năvoadele inimilor?

amintiri înodate 

la cele patru colţuri ale lumii

vând pe câţiva arginţi 

umbrele noastre rătăcitoare 

amatori de senzaţii tari

ne vor negocia sufletele 

cu nerăbdare 

și celelalte semne

ale întoarcerii înapoi

Cosmosul nu are limite

în primul rând

încă rotește 

albastrul monden

în jurul nudurilor 

înaripate

culegătorul de vise 

are ochii mascaţi

cu stele si flori

minune însufleţită

îmi citeste pulsul inimii

cu delirul flagrant 

al sângelui 

celebrând nemurirea 

în carte

armă de distrugere 

în masă 

este această întâlnire 

romantică

în doi

ne regăsim 

înfioraţi magnetic

nuferi cerești

pe ape abstracte

Afișată naivitate

iluzie dezbrăcată

aproape nebună

sorbi înfrigurată 

din briza oceanului 

reverberând 

aprecieri colaterale

cu primul semn nou

dinspre lună

se vor găsi desigur

explicaţii pentru

toate provocările

începutului
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noi ochi vor descoperi

cu nespusă mirare

rug de viaţă sălbăticit

sub roua cuvintelor 

inima 

bătând tandru

Vise la zid

ideograme 

cu picioarele goale

cuibăresc îngeri 

în măduva cuvintelor

fără emfază

și cu multă timiditate

magia promisiunilor

cu dinţi ascuţiti 

mușcă în tăcere 

inimi cu aripi înalte

Voi da inima înapoi cu o vară

pâna ce totul în jurul meu

va relua urma

pașilor tăi

mal peste care aleargă

visele

desenând jurăminte

ţinute pe jumătate

doar așteptările 

întârzie agitate

pe nisipul fierbinte

sub învolburata chemare

dincolo de rana asfinţitului

luna conturează

fantasmele noastre 

adâncite în ochii tăi

Noapte de carnaval

fraze sigilate de enigmă

miez de noapte zugrăvit 

ca o sală de carnaval

văd masca lunii arzând

între două crengi de copac

cu lacrimi de râs

și amărăciune

întrebările aleargă 

și sparg

cu aripile lor ascuţite

secunda

Neiertătoare guri trandafirii

mereu întrebătoare

despre iubire

fericire

și celelalte promisiuni

silabisind poemele 

vărsatoarei de ape

fiţi liniștite

pentru toate sărutările 

doar cuvintele mele

sunt vinovate

pentru fiecare 

sunet îngropat

în trupuri de vise

necunoscute 
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Caraiman

ploile

rupeau tăcerea

dincolo de cetini 

întunecate

crucea de pe Caraiman

deasupra norilor

veghea înăltimile 

pietrificate

noaptea 

își pregatea deconturile

pentru îndrăgostiţi

sângele lacom

răscolea carnea 

două magme fierbinţi

la cumpăna timpului 

sigilam veșnicia

statui de lumină 

crucificate

Ca să te pot uita

iubitul meu

ar trebui să mor

asemeni frunzelor

deasupra unui râu

alunecând

să uit că fără tine

iubirea m-a înfrânt

și apa nopţilor 

să crească-n jurul meu

eu să nu văd 

să nu-nţeleg 

nimic

să te visez mereu

De-ar fi

să poţi face din mine

o apă adîncă și lină

în care sufletul 

să-ţi primenești

te-ași îmvăţa cuvinte

cu vrajă de tăcere

și plin de iubire

te-ai oglindi în mine

iar eu 

eu te-ași primi curat

acolo în adâncul 

unde vâltori se zbat

Yin și Yang

rezemaţi de secunda 

ce bate

doar în propria inimă

creștem o dată cu timpul

unul spre celălalt

unde sfârșesc eu 

începi tu 

ca o continuare 

între Yin si Yang

lună-soare



Trăiesc la prezent

trăiesc la prezent viaţa mea nouă, indefinită

bucurându-mă și lipsindu-mă

totodată de cei dragi 

îmi fac zilnic promisiunea 

că voi face pace cu mine însămi

și mă voi reapuca de scris

ca de un fel de fitness intelectual

visez un roman despre arta reușitei în exil

dedublată de senzaţia plăcută

că ași călatorii încă în ţara mea

acolo unde mă puteam dezbrăca de mine însămi

în cel mai simplu și curat limbaj românesc

noua mea identitate mă sărută 

cu un aer realistic pe frunte

îmi așează pe buze cuvinte bilinguale

mă îmbrăţișează cu sentimentul larg

că sunt la mine acasă în noua mea ţară

asimilată de visul alb

ce împarte cu dărnicie la toţi conflicte interioare

îmi place din ce în ce mai mult să călătoresc

să aflu lucruri noi, să le experimentez

adaptată la o lume de sporturi extreme

mă războiesc duios cu cei ce m-au uitat

copiii mei au devenit canadieni înainte de vreme

uneori privesc cerul și mă întreb

oare mama mea și bunicile mele

sunt mulţumite de mine?

poezia mi-a dăruit piramidă cu scară la stele

patria mea este în aer

în vis rădăcinile mele
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Transcendenţă 

dragoste fără griji

versuri albe pentru poeţi triști

publicaţi în manuale școlare

nu am uitat numele voastre

Eminescu, Arghezi, Sorescu

Nichita Stănescu

orice atelier de creaţie este pustiu

recit prea rar 

rime romantice provocatoare

nu mai știu unde crește 

visul meu românesc de sub pernă

îmi amintesc doar 

că voiam sî impresionez

Dali, Elytis, Claude Debussy

agăţau oglinzi suprarealiste înalte

deasupra patului meu la Paris

tulburată de umbre lumina mă împarte 

poem însufleţit în valuri de culoare

pasăre cu inima de foc

reiterez din propria-mi cenușă

aripi de neuitare

dragostea ucide 

dar inima nu moare

pe malul fluviului Saint-Laurent

divaghez în vers alb cu Pierre Morency

dansez fericită pe frunze de arţar 

cu picioarele goale

reinventez iubirea sub Poartă de Sărut 

Coloană Nesfârșită în nopţi incendiare

la Masa Tăcerii albastre

mă așteaptă umbre stelare

cu dragoste fără griji

Eminescu, Arghezi, Sorescu,

Nichita Stănescu și Pierre Morency
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POEM: ŞOPTIT...
-doamnei Felicia POPA-

a deprins zborul de la păsări

să cînte ştie de la stânci

din Dunăre - înţelepciune

a strîns în ochii ei adânci.

ca trestiile - e înaltă

ca lebăda... curge pe drum

nuferi cu rădăcini de aer

au poleit-o cu parfum...

în sânge - păsări migratoare

doine de ducă i-au cîntat

şi într-un anotimp sălbatic

spre alte ţărmuri...a zburat.

pe-o insulă imaginară

a fericirii - cuib şi-a pus

şi n-o să uite niciodată

că maica ei -cândva- i-a spus:

Felicia...prin lumea mare

copii frumoşi să zămisleşti.

cu braţele pe cârma vieţii

în veci să nu te rătăceşti.

fecioara deltei de departe

nu a uitat nici-un cuvânt

şi traiul ei prin lumea mare

e creştinesc, modest şi sfânt.

...pe-această doamnă româncuţă

o băsmuiesc...la telefon

şi-o duc prin parcurile vieţii;

de vină este - Cupidon!

GRĂIRE POETULUI MEU…

-la 8 martie – 2019-

de ziua noastră îţi aduc o veste:

prin veacul trist în care vieţuim,

iubirea noastră e ca o poveste

în care n-avem timp nici să trăim.

voi scrie un caiet cu meditaţii,

ca nişte flori de raţionament

deduse din prea multele-altercaţii

ce ne ucid impulsul – la moment.

…privesc afară şi e primăvară

cu ghiocei şi cu mulţi miei plăpânzi;

doar tu, poete-n inima-ţi de pară,

ce magmă de vulcani activi ascunzi?

îmi cînţi adeseori la mandolină.

descînţi tangouri şi mă iei la dans

şi-atunci…pe cer apare luna plină

şi ţine universul în balans.

Poezii
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eu îţi vorbesc dar nu aştern cuvinte

pe manuscrise ce s-or sfoiegi,

dar tu…îţi spun mereu să iei aminte,

ai evadat din verbul – A IUBI.

o să te rog să mergem, într-o seară

şi-s sigură că n-ai să mă refuzi,

pe-o insulă cu zei…imaginară

şi cu sirene multe - cu sâni cruzi.

iar eu să fiu zeiţa ta - de veghe

prin florile de veci să ne iubim,

iar tu…să-mi spui spăşit ca la priveghe

că n-avem timp -în viaţă- să trăim…

IUBITĂ ŢARĂ DE DEPARTE

-scrisoare deschisă Patriei mele-

octogenara mea aniversare

e un denunţ rostit în gura mare:

mâna securităţii-i foarte lungă

şi nu credeam, pe-aici- să mă ajungă,

dar m-a ajuns…şi nu vă fie teamă

că-n versul meu n-o să îi fac reclamă,

însă vă spun curat: marxiştii lumii,

ca şobolanii sunt…şi ca lăstunii.

din tinereţe mi-au rămas doar lacrimi

că neamul meu trecea prin crunte patimi.

trecuse crunt războiul – un balaur

vare-a promis noi epoci mari, de aur.

martor din cer îmi este sfântul Soare:

pământul l-au furat – de prin ponoare

şi-n loc să-l semene, să dea belşuguri,

au pus poporul meu să tragă-n juguri.

matur fiind – m-au prigonit de-acasă.

eu nu mă încadram în ”noua clasă”

compusă dintr-o gaşcă rău sedusă

ce s-a grăbit să-njure-n limba rusă.

golani şi derbedei certaţi cu sfinţii,

locotenenţi ce-şi arestau părinţii,

nişte vânduţi ce au trădat o Ţară

şi au tîrît-o-n flăcări de ocară…

matur...Marea zvîrlea cu hulă-n maluri.

poeţii se-mbătau cu idealuri.

Carpaţii-şi ascundeau auru-n pântec.

din Dunăre spre Prut…adio cântec.

pe Caraimanul nostru plîngeau sfinţii.

plecau în ocne fraţii şi părinţii.

s-a pîngărit curata noastră rasă

speranţă mai aveam…fuga de-acasă.

unde să emigrăm?...că-i mică terra

şi-s alta graiul, portul, atmosfera.

biserici de n-avem – zidim de-ndată;

ne fie vrednicia lăudată;

şi-acum…octogenar, vin să dau sfaturi:

străbateţi către ŢARĂ prelungi haturi

şi-i denunţaţi…tăiaţi-le trufia

celor ce-au pus în lanţuri ROMÂNIA!



TTrreecceerree

Sunt un orezar pântecos

Care taie satul în două

Dar pe acolo

Nu mă bagă nimeni în seamă

Căci datina din străbuni 

Cere ca din pământ

Să răsară doar grâul.

TTrreennuull

Stau pe o bancă vie

Uitată în gara din Turnu

Cu picioarele aproape-n amurg

Și mintea în ziua de mâine

Căci trenul cu parfum de femeie

Mi-a părăsit orice speranţă

Fără să mă fi lăsat să urc

Sau măcar prin apropiere

La o fotografie-mpreună.

DDee  iieerrii

De ieri

Aș fi vrut să simt

C-ai ajuns în braţele mele

Și mă uit împrejur,

Îmi scutur chiar și mâinile

Dar nu dau de nimeni.

DDoorriinnţţăă

Toată viaţa

Mi-am dorit ca soarta

Să fie alături de mine

Dar când la urmă

Am trecut pe la dânsa

Mi-a spus pe șleau

Că nici măcar nu-și mai aduce aminte de mine.

DDeeșșeerrtt

A-nceput vremea pustiei

Așa că umblu doar prin deșert

Fără să fiu sigur

Că nisipul din mine

N-are să fie etern.

FFeemmeeiiee,,

aș vrea să fiu răstignit de tine

Cu piroane grele

Făcute din nebăgare de seamă

Ca mai apoi

Să citim împreună o carte

Fără să întoarcem nici măcar o singură foaie.

Poezii
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PPrreeaa  ttâârrzziiuu

O mulţime de cai

Au luat-o la goană

Și până să hotărăsc

Pe care să urc

Au trecut cu toţii

Linia de sosire.

PPooeezziiee

Într-o bună zi

Verde,cred,ca un tren personal

Are să se termine cu starea mea de lirism,

Moment în care am să ajung pe la fiecare femeie

Să o iau în braţe

Și să mă dau dus cu vorba

În pași de dans și muzică bună.

CCrreeddeeaamm

Credeam că sunt liber

Dar am privit împrejur

Și am văzut numai gratii

Înapoia cărora

Te aflai chiar și tu.

SSuunntt

În fiece clipă

Mă aflu însingurat

În locuri unde nu ar trebui să fiu

Exact acolo unde pământul rodește mai rar

Și pentru asta

Încep să vorbesc fără șir

Să cânt și chiar să dansez

Dar tu,femeie nurlie

Vii pe la spate

Și mă ţii de mâini și picioare

Și de tot ce mi se năzare.

NNeeîînnţţeelleeggeerree

Și dacă strigăm unul la altul

Lumea are să creadă

Că nu ne mai leagă strop de iubire

Fără să știe

Că după trei decenii

Sau poate mai bine

Ne-a cam lăsat auzul.

VViiiittoorr

Au să vină mulţime,

Câtă frunză și iarbă

Și chiar și de pe lumea cealaltă

Să-mi ceară pâine și apă

Dar eu am să le spun că sunt rezervate

Doar pentru mine și tine,cei din celulă.
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MMăăssuurrăă

De când te-au văzut, fată dragă

Că mă tot treci apa-n spinare

Au construit în apropiere un pod

Și de atunci

Povestea noastră comună

A devenit pâine uscată.

AAșștteeppttaarree

În spatele tău senzual

Mi-au ridicat o spânzurătoare

Și stau și m-așteaptă nervoși

În timp ce tu, detașată

Îţi faci unghiile

Și-ţi pui gene false,

Știind c-am să vin.

CCaaii  aallbbii

Mi s-au trimis cai fără număr

Albi cu toţii

Pe post de oameni de bine

Să alerge în jurul tău aproape mereu,

Ca din întâmplare sau scrieri

Iar eu,nevinovatul

Să stau într-o poziţie orientală

Și să privesc lucrurile

Din punctul meu de vedere.

CCaaii  mmeeii  aallbbii

O mulţime de cai albi deșuchiaţi

Alergau câmpia neverde

Și în lung și în latul destrăbălat

Pe copite din mercur și argint

Așteptând o singura vară

În care eu să răsar

Și să muște din mine.

MMii  ss--aa  ssppuuss

Mi s-a spus pe-ndelete

C-ai să pleci către Ceruri

Și oarecum

M-am cam bucurat

De locul liber în plus

De posibilitatea mai mare

De a mișca totul

În alte poziţii

Lipsite mai ales de strânsoare

Dar mă jur că n-am să mă veselesc foarte tare

Dacă sus

Ai să-i vorbești Domnului

Despre mine și sine .
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Singur

((ffrraaggmmeenntt))

- Ascultă de la mine, în viaţă, întâlneşti fel de fel de per-
soane. Unii te ajută din interes, alţii în mod altruist, unii te simpati-
zează sincer, iar mulţi caută să-ţi bareze calea, iar aceştia din urmă,
majoritatea, o fac din prostie şi cei mai periculoşi, din răutate. Pe
mulţi îi vei numi prieteni. Dar dacă stai să te gândeşti, prieteni ade-
văraţi, pe care să te bazezi oricând, în orice situaţie, nu găseşti. Eu
cel puţin, nu am găsit. Şi atunci, toţi aceşti ‚,prieteni’’ sunt de fapt
numai cunoştinţe, dacă judeci mai bine. E trist să spun, dar m-am
simţit singur aproape toată viaţa. Singur mă simt şi acum. A fost o
perioadă când eram căsătorit şi alături de soţia mea, aveam impre-
sia că fac parte dintr-un întreg care are două jumătăţi, eu fiind una
dintre ele. Nu a durat prea mult, din păcate, n-a fost să fie.

Radu respiră adânc, oftă, privi în jos şi nenumărate amin-
tiri numai de el ştiute îi defilară succesiv în faţa ochilor. O tristeţe
vetustă, urmată de resemnare, i se putea citi pe chip. Totul a durat
doar câteva clipe. Lent, cu un gest banal pe care îl repetase de ne-
numărate ori, îşi apăsă tâmplele, iar apoi îşi trecu mâinile prin păr,
împingându-l spre spate, de parcă ar fi vrut să trimită undeva în-
apoi, departe de el, toate grijile şi necazurile de care se simţea apă-
sat necontenit. Luă cana de pe masă cu un gest maşinal, o mirosi cu
suspiciune şi sorbi câteva picături. Faţa i se crispă pentru o clipită în
timp ce gândi că nici măcar obişnuita cafea nu mai avea efectul
scontat, de a-i crea o senzaţie agreabilă, dar trecătoare, şi, în nici un
caz, nu era în măsură să-i alunge tristeţea. De aceea, o abandonă cu
un dezgust vizibil şi nu-i mai dădu atenţie.

- Tu ce zici?
Lucian, vădit surprins de aceste afirmaţii şi complet bui-

măcit, îşi îndreptă spatele, îşi schimbă poziţia mâinilor încruci-
şându-şi degetele, ca să dea impresia seriozităţii cu care trata acel
moment, pregătindu-se, de fapt, să dea un răspuns evaziv, fiindcă,
la drept vorbind, nu ştia ce să spună. Trase aer în piept, intenţio-
nând a fi vag, totuşi empatic, dar Radu nu-i dădu timp şi continuă:

- Cum să nu mă simt singur când părinţii mei, mă aruncau
de la unul la altul ca pe o minge de ping-pong? Tata, şi îi spun aşa,
ca să înţelegi despre cine este vorba, deoarece, pentru mine era un
străin, când mă vedea la uşă zicea: ‚,Ce cauţi aici? Du-te la mă-ta!’’
Mama, era bolnavă de nervi, mă făcea cu ou şi cu oţet toată ziua. Ea
mă lua altfel: ‚,Pleacă! Să nu te mai văd. Mi-ai mâncat toţi nervii.’’ 

- Şi, tu ce făceai?
- Hoinăream pe străzi. Jucam fotbal toată ziua. Jucam şi

când ar fi trebuit să fiu la şcoală. Chiuleam des. Uneori noaptea nu
mă întorceam acasă. Dormeam pe unde apucam, pe sub poduri,
prin parcuri, când eram norocos mă ascundeam în magazia femeii
de serviciu de la şcoală. Toamna, sosea frigul. Când mă trezeam, tre-

muram, mă dureau toate mădularele şi de cele mai multe ori, eram
rupt de foame. Atunci, am început să fur d-ale gurii. Odată, am luat
o bucată de salam şi am rupt-o la fugă, dar am avut ghinion. Vân-
zătoarea mă cunoştea, o cunoştea pe mama şi ne-am trezit cu sec-
toristul la poartă. ‚,Doamna State, sunteţi acasă?’’ ‚,Sunt!’’ zice
mama. ‚,Îl caut pe Radu, băiatul dumneavoastră.’’ ‚,Da, de ce?’’ ‚,A
furat de la magazinul alimentar şi vreau să vorbesc cu el.’’ ‚,Ce-aaa
făcut? Unde eşti, măi derbedeule? Ia vino-n coace să-ţi arăt eu ţie.’’
Eram la mine în cameră, auzisem cele spuse şi tremuram tot, bă-
nuiam ce mă aşteaptă. Când am apărut, mama a tăbărât pe mine cu
o ploaie de lovituri. Dădea pe unde apuca. Sectoristul a încercat să
mă scape: ‚,Gata Doamnă! Lăsaţi-l!’’ ‚,Ce să-l las? Aşa merită!’’ Şi dă-i
în continuare. Da’ eram învăţat şi mi-am acoperit faţa, că mai mult
peste obraji voia să mă lovească. ‚,Doamna State, cred că îi ajunge.’’
zise miliţianul plictisit, într-un târziu, apoi către mine: ‚,Radule, să vii
la secţie să dai o declaraţie. Ai noroc că eşti minor, că altfel o încur-
cai. Şi bagă de seamă, trebuie să-ţi vină mintea la cap. Să nu mai
aud că faci chestii de genul ăsta.’’ Nu am mers la secţie şi nici el nu
a mai venit pe la noi. Dar a fost o lecţie. De atunci, n-am mai furat,
decât foarte rar, în cazuri de forţă majoră.

- Adică?
- Adică, tot aşa, când n-aveam ce să mănânc. S-a întâm-

plat la Paris. Nevastă-mea era gravidă. N-aveam niciun ban, abia
ajunsesem, după ce ne-am lămurit cu noua democraţie, pe stil ne-
ocomunist. Vorba lui Tănase: Pleac-ai noştri, vin ai noştri, noi rămâ-
nem tot ca proştii. Dar să revin. Eram flămânzi cum sunt câinii
vagabonzi. Că d-aia zic – aş fi făcut orice pentru ea şi copii, dar a pre-
ferat să se ducă după unul cu bani, vezi Doamne. Până la urmă, nici
de ăla n-a avut parte. Ce să mai vorbim...  Iar copiii, au ajuns ca
mine, orfani. Exact cum nu am vrut să ajungă. A dracului viaţă! Cum
te întoarce ea şi te pune în genunchi când crezi că îţi este mai bine.
Singur! Singur am fost şi singur am să mor! Mă vor găsi după ce mă
împut la mine în casă. O să-i alerteze mirosul de hoit. Fii-mea deja
mi-a spus că ea mă duce la crematoriu. Mă arde. ‚,Costă mai puţin.
Vine mai ieftin!’’ zicea rânjind de parcă abia aştepta clipa să scape de
mine, să scape de-o grijă. N-am să am parte de o înmormântare
creştinească. Cenuşa se aruncă şi gata. Haloimis!

Uitând că o mirosise puţin mai devreme şi nu i-a plăcut,
ridică iarăşi cana de cafea. Absent, o duse la gură şi luă o mică în-
ghiţitură. Cu o privire pierdută, crispat, încercă să-şi ascundă dis-
perarea şi emoţiile interioare scoase la iveală, iar coada umezită a
ochilor confirma deznădejdea sa.    

La prima vedere, Radu, un bărbat înalt, trecut de 50 de ani,
cu părul încă negru, probabil pentru că şi-l vopsea şi aranja într-o

Proză
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freză ce era la modă prin anii ’70, stil Elvis Presley, îi plăcea să se îmbrace după ifosele actuale cu blue-jeans deşiraţi şi cămăşi largi colo-
rate în culori vii, de obicei roşii, ori mov, şi căruia nu-i lipseau ochelarii de soare de pe nas, nici măcar pe vreme de ploaie, părea a fi între
două vârste, simpatic, cu sex-appeal, dar avea un comportament distant faţă de bărbaţi, în timp ce era cu ochii tot timpul după femei. Acest
contrast şi rapiditatea cu care trecea de la tristeţe la indiferenţă, ori la aceea de Don Juan improvizat, îi dădea o notă de imprevizibilitate
şi de lipsa de seriozitate, notă ce deranja la prima vedere, dar tolerabilă, fiind legată de felul său de-a fi. O aparenţă amabilă, jovială dar
care ascundea totuşi o profundă rană nevindecată, ce era sursa unor frământări interioare sesizabile în momentele în care îşi dezvăluia
firea rebelă, neascultătoare, totdeauna dornic a-şi păstra libertatea totală faţă de orice şi oricine, toate acestea la un loc, făceau din el o
persoană interesantă şi crea în jurul său un amalgam de impresii ce includ curiozitatea şi prudenţa. Această perpetuă stare de răzvrătire,
prin care era evidentă nevoia să dea cu tifla oricui, parcă dorind să spună: ‚,Nu am nevoie de nimeni!’’ această lipsă de ataşare, menţinea
starea sa de izolare de care se plângea în momentele de intimitate.
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Pentru cine nu ştie, Săliştea e un colţ de rai în Mărginimea Sibiului,
înconjurat de dealuri minunate, cu Fântâna Foltei aproape, de unde
se zice c-ar curge lapte şi miere... Fântâna Foltei a ajuns la mine ca
o legendă din vremile când Dumnezeu îl mai lua pe sfântul Petru în
drumeţii. Vor fi ajuns aşa şi pe Dealul Foltei. Le-a plăcut locul, le-au
plăcut localnicii şi Domnul le-a dăruit sursa de lapte şi miere. Dar
când oamenii lacomi au vrut să acapareze şi să exploateze izvorul
dăruit, Domnul s-a mâniat şi a secat sursa de lapte şi miere. De
atunci şipotul de la Foltea oferă drumeţilor însetaţi apa sa mereu
proaspătă şi răcoroasă. Puţin mai încolo sunt Munţii Crinţului, unde
ciobanii îşi văd de-ale oieritului, unde creşte zmeura şi unde mai dă
ursul... 

De Sfânta Maria ne adunam cu mic cu mare, la Sălişte. Buni prezida
masa şi spunea rugăciunea, până la masa unde era şi cel mai tânăr
nepot sau strănepot. Tot „clanul”, adică. Sfânta Maria era o ocazie
să te întâlneşti, să te regăseşti pe tine şi pe ai tăi sub bolta de viţă
din curtea bunicii şi să te bucuri când prieteni, fini, vecini şi cunos-
cuţi veneau de peste tot, nu doar din Sălişte, ci din toată ţara să
ureze Măriilor „La mulţi ani!”. Ziua începea cu mersul la biserică,
apoi cu întâlnirea din curte, sub bolta de viţă, unde se punea masa:
binecuvântată, copioasă. Se servea ciorbă de fasole, pâine de casă,
must de mere, ţuică de prune, pere zemoase şi zmeură, toate din
grădina bunicii. La masă cântam de la cântece de petrecere la cân-
tări româneşti vechi, de suflet. Ascultate pe postul naţional de radio
sau de televiziune, acele cântece ar fi părut devalorizate, banalizate,
căci fuseseră atât de folosite, încât se „ieftiniseră”. În curtea bunicii
însă, cântecele însemnau ce trebuiau ele să însemne: respect faţă
de tradiţie, continuitate şi frumuseţe; exprimau demnitatea de a fi
ceea ce eşti de fapt.

Simţeai astfel că făceai parte din ceva mult mai mare decât tine în-
suţi: o familie?, o naţie?, o istorie?, o tradiţie? Simţeai că eşti o fiinţă
umană demnă, care e respectată şi respectă, o persoană invitată să
aducă lumii ce are mai bun în ea. Iar noi, copiii, ne formam în acea
atmosferă, învăţând să preţuim valoarea cugetului şi să rezonăm la
frumuseţea lumii. Învăţam să ne punem întrebări şi să găsim răs-
punsuri, devenind mici trestii gânditoare. Participam cu bucurie şi
mândrie la aventura cunoaşterii, care abia începea pentru noi. Şi
uite aşa învăţam să fim noi înşine, parte a unui întreg mult mai
mare şi mult mai important decât oricare dintre noi.

De neuitat erau discuţiile din curtea de la Sălişte, când colegi şi prie-
teni ai părinţilor se reuneau şi „puneau ţara la cale”, discutând de la
idei politice, economice, până la literatură, istorie, idei contempo-
rane. Era o bucurie să fii acolo, să-i auzi dezbătând prieteneşte sau

cu patimă, subiecte care mergeau de la existenţa lui Dumnezeu
până la situaţia economiei româneşti a anilor respectivi. Biografiile
unor oameni proeminenţi de ştiinţă, cultură sau artă erau puse în
discuţie şi era o bucurie, copil cum eram, să ascult opinii diferite şi
să-mi aştept rândul la lectura cărţilor dezbătute. În curtea de la Să-
lişte, am citit cărţi care au lăsat în urmă o imensă bucurie şi dorinţa
de a afla mai mult, ca primă sursă de satisfacţie. Intelectuală.
Seara, aşteptam să se reîntoarcă ciurda de vaci în sat. Ieşeam la
poartă să vedem vacile trecând prin faţa casei noastre şi nu înce-
tam să ne minunăm cum ştia fiecare unde să se ducă şi la ce poartă
să se oprească. Apoi, în grajdul lui Liţa Nuţa, asistam la muls şi la ri-
tualul stropitului vacii cu lapte, să nu-i sece ugerul. Ne întorceam
acasă pe-nserat, cu canta plină de lapte cald, înspumat, şi ceream
voie să-l bem crud. Ce bun era!

Zilele de vacanţă se succedau egale, pline de lecturi şi dezbateri, de
mâncare gătită bine de bunica şi de împăcare. Ştiam că a mai înce-
put o săptămână doar pentru că lunea dimineaţa ne trezeau din
somn carele ce veneau la târgul săptămânal din sat. Ieşeam şi noi
să cumpăram brânză de burduf, afine sau altele. Şi totul era pe gus-
tate, şi erai surprins de abundenţa şi calitatea produselor. Mă im-
presiona că, deşi se cântărea smântâna sau laptele gros, vânzătorul
îţi mai punea o cană în plus, să-ţi fie de bine. Sau un fruct-două în
plus, peste ce plăteai.

La fel făceam şi noi când plecam cu cărucioarele pline de mere sau
pere de la culesul livezii; împărţeam cu cei întâlniţi pe stradă, care
se bucurau şi ziceau bogdaproste. Alegeam câteva mere de mâncat
şi restul le făceam must. Ne bucuram să vedem că, din merele zdro-
bite, începea să iasă mai întâi un fir timid de must, ca după aceea să-
şi facă apariţia un adevărat şuvoi, pe măsură ce presai mai tare.
Treverele erau date mai apoi la animale, să se bucure şi ele de gus-
tul mărului, chiar aşa stors de sevă, plin însă de aromă.

Mai ieşeam uneori la cules de prune pentru ţuică. Ne învăţasem să
culegem pruna de jos, dar nu pe cea “înflorită”, căci amăra ţuica.
Totul făcea parte dintr-un tabiet, o reţetă de trai frumos şi cumpă-
tat. Nu la întâmplare, ci cu chiverniseală, cu băgare de seamă şi re-
cunoştiinţă.

Totul părea să fie conform unui ritual ancestral. Tu doar intrai în
rolul ce-ţi era desemnat de totdeauna. Repetai aceleaşi obiceiuri în
ritmuri predefinite, transmise ţie de bunici şi părinţi. Era plină de
semnificaţii vacanţa la Sălişte. Ca un fruct copt, aromat, din care te-
nfruptai. Iar noi ne defineam, creşteam, cu sufletele pline. Iubitoare.

La Săliște

Proză
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UUnniittaattee  îînn  ddiivveerrssiittaattee

Canada este cunoscută pentru diversitatea sa etnică. Ea este com-
parată de unii cu un melting pot, un creuzet în care culturile se con-
topesc, de alţii cu un mosaic cultural, în care deosebirile se
armonizează, coexistă. Fără să mă refer la imigranţii recent veniţi
din China, India sau alte colţuri ale lumii, mă gândesc acum doar la
naţiunile fondatoare şi la limbile lor: franceza şi engleza. Quebecul
e majoritar francez; Ontario e majoritar englez. Deosebirile cultur-
ale sunt evidente pe mai multe planuri, dar nimic nu mi se pare mai
grăitor decât diferenţa între mottourile celor două provincii înveci-
nate. Mottoul Quebecului „Je me souviens” (Îmi amin tesc), este ori-
entat spre trecut, istorie, tradiţie. Mottoul pro vinciei Ontario, „Yours
to discover”, adică provincia Ontario e a ta, să o descoperi, e orien-
tat spre viitor şi invită contribuţia fiecă ruia în parte şi a tuturor la un
loc. Acest ultim motto nu vorbeşte nici de spre francofoni, nici de-
spre anglofoni, ci despre tine, noul venit, ori cine ai fi tu. Şi astfel
provincia Ontario devine a ta, pentru a fi descoperită. Şi nu numai.

ZZiiuuaa  CCaannaaddeeii

S-a întâmplat ca într-un an să plecăm cu cortul în rezerva ţia Arr-
owhead (Vârf de săgeată) chiar de Ziua Canadei. Am fost tare inspi-
raţi să mergem la Huntsville (Oraşul Vânătorii), unde avea să aibă
loc o festivitate prilejuită de acest eveniment.

Huntsville e frumos încadrat în peisaj: de jur-împrejur sunt păduri şi
rezervaţii, iar orăşelul este amplasat pe malul unui râu pe unde cir-
culă, elegante, tot felul de mici ambarcaţiuni de agrement.

Strada principală era împodobită cu steagul Canadei şi tot restul de
decoraţii erau în culorile alb şi roşu. La fel erau îmbrăcaţi şi cei ieşiţi
în stradă să marcheze evenimentul. Cei mai mulţi aveau tricouri sau
şepci cu steagul Canadei, alţii aveau pantaloni albi şi cămăşi roşii, iar
doamnele îşi asortau mărgele roşii pe bluze albe. Copiii purtau
ochelari de soare alb cu roşu, cu feţele vopsite în roşu. Defilarea de
Ziua Canadei a început cu discursul primarului, care purta joben şi
jiletcă de epocă. A urmat un convoi de ma şini ale foştilor primari,
conduse de urmaşii acestora. Fiecare auto mo bil sugera epoca în
care proprietarul lui fusese edilul ora şu lui. Apoi a urmat parada for-
maţiilor muzicale de boogie-woo gie, cu banjo şi tot tacâmul. Inter-
preţii cântau din remorca unui tractoraş roşu şi toată lumea era
costumată în alb şi roşu.

Defilarea a continuat spre Heritage Museum, Muzeul Moştenirii, un
fel de muzeu al satului. În acea zi era petrecere mare acolo, iar at-
mosfera de epocă era reînviată. Muzeul Moştenirii are exponate

foarte diverse: de la joagăre de tăiat lemne, până la ateliere de
sculptură. Joagărele pot fi puse în funcţiune, astfel că în faţa ta este
ridicat un trunchi de copac, apoi curăţat de coajă şi, în doi timpi şi
trei mişcări, transformat în scânduri. Alte unelte mai fine
desăvârşesc acest proces. În atelierul de sculptură poţi face in tar sii
minunate cu o unealtă ce aplică o mişcare circulară lem nului, pe
care o antrenezi cu piciorul, ca la olărit. La fierărie poţi turna pot-
coave care sfârâie când le scufunzi în apă, la călit. Casa vânăto rului
are pereţii plini de trofee de vânătoare; vânătorul însuşi poartă o
salbă din gheare de urs. Pe jos se află o blană de urs polar, rânjind
ameninţător cu gura deschisă.

Casa lui Buni de la Sălişte este şi ea acolo, identică, cu tavanul de
bârne şi ferestre mici. Tot acolo am văzut o vârtelniţă de depănat
tortul, danteluţe la ferestre şi feţe de masă brodate. Scări înguste te
conduc în pod, la casa păpuşilor.

Atmosfera timpului e recreată şi de costumele de epocă purtate de
doamnele de la muzeu. Ele poartă rochii lungi, bonete pe cap şi îşi
pro tejează faţa cu umbreluţe de soare. La braţul lor se află domni
mus tă cioşi cu pălărie, baston şi monoclu. Un copil merge pe bici-
cletă, un altul e pe picioroange. Dacă doreşti, poţi lua o caleaşcă
condusă de un birjar ce dă bice cailor. La colţul străzii miroase a mi-
titei şi mai încolo se îm part pahare cu limonadă şi clătite cu căpşuni,
ca acelea făcute de bunica.

Muzeul este plin de viaţă, iar tu participi admirând portul, obi-
ceiurile, tradiţiile. Băieţii mei au mers pe picioroange şi noi toţi am
călătorit cu un tren cu aburi, ce şuiera când pleca din staţie, de te
treceau fiorii. Stând în vagon, am remarcat mirosul puternic de căr-
buni, pe care nu îl bănuisem din filmele de epocă pe care le
văzusem.

Atmosfera era cea de pe vremea aventurilor lui Tom Sawyer. Şcoala
are clopotul în curte, parcă şi vedeam un băieţel în pantaloni trei
sferturi trăgând de funie să anunţe recreaţia mare. În mij locul cla-
sei tronează o sobă cu lemne, al cărui horn străbate încă perea până
la fereastră. Uniformele fetiţelor au danteluţe. Băieţeii poartă cos-
tumaşe de haine şi şepci maro. Clasa este îm po dobită cu hărţi vechi;
pe pupitre sunt tocuri şi călimări cu cer neală. Eşti invitat să scrii de
unde eşti şi să laşi un semn că ai vizitat mu zeul. Tocurile îţi lasă pete
de cerneală pe degete şi, cumva, chiar şi asta are farmec.

Nu departe de şcoală se găseşte o biserică mică, intimă şi primi-
toare. Băncile te îmbie să iei loc. O mamă şi o fiică, turiste ca şi noi,
se aşează la orgă şi încep să cânte din tot sufletul, armo ni zându-şi
vocile. Lumea bagă capul să vadă ce se întâmplă şi intră în joc, ală-
turându-se corului. Pur şi simplu, eşti luat pe sus de entu zias mul
momentului; începi să cânţi şi tu cu ei, mai mult mur mu rând sau
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ghicind versurile ce aveau să vină. Şi totul are far mec… Cânţi într-o
bisericuţă de epocă, necenzurat şi fără frică de greşeală. Te bucură
spontaneitatea ce domneşte acolo şi te minunezi nu numai că te-ai
alăturat, dar şi că îţi face plăcere.

M-a impresionat celebrarea Zilei Canadei. Am admirat mai ales
clubul seniorilor, al celor mai în vârstă. Aveau aşa o poftă de viaţă,
încât pur şi simplu ne simţeam ofiliţi pe lângă ei. Admirabili! Să vezi
băbuţe cântând în orchestre ambulante melodiile anilor ’20-’30, pe
care le mai ştim şi noi!…

Atmosfera din Huntsville, care-şi sărbătorea moştenirea, avea o
forţă extraordinară. Nu era nici o notă falsă acolo. Era doar trăire
sinceră, precum şi bucuria colectivă ce-i includea pe toţi: de la cei ce
sunt aici de generaţii, până la noi, noii veniţi.

SSaauulltt  SSttee..  MMaarriiee

După ce am străbătut podul dintre lacurile Michigan şi Huron, puţin
mai departe aveam să trecem un alt pod, între Statele Unite și
Canada, la Sault Ste. Marie. Acest pod uneşte lacurile Huron și Su-
perior, între care există o diferenţă de nivel, valorificată pentru pro-
ducerea de energie electrică. Ecluzele pot fi vizitate cu vaporaşul.

Sault suu) Ste. Marie are şi un muzeu de Bush Planes, unde este expus
primul avion de Havilland produs vreodată şi unde, în faţa turiştilor,
se fac demonstraţii pe viu, pe motoare adevărate de avion. Locali-
tatea este cunoscută şi pentru că a dat prima femeie cosmonaut
din lume.

În jurul lacului s-a construit o zonă industrială. Cu pădurea aproape
şi transport pe apă la îndemână, era normal să se con stru ias că
fabrici de hârtie.

Totul se exploatează aici: unii fac minerit (extrag cupru, nichel etc.),
iar alţii vânează sau pescuiesc. Acestea sunt opţiunile.

AAggaawwaa  CCaannyyoonn

În drumul nostru cu trenul spre Agawa Canyon, eram in for maţi de-
spre locurile pe care le vedeam pe stânga sau pe dreapta tra se ului
pe care-l parcurgeam. La un moment dat, am trecut peste un baraj
făcut peste Montréal River. Un pod era înălţat pe nişte stâlpi metal-
ici uriaşi, mult deasupra pământului. Părea o şină de tren sus-
pendată în văzduh.

Când ne-am apropiat de canion, au apărut munţi stâncoşi şi cedri
seculari ce-şi etalau crengi rugătoare în bătaia vântului. Trenul a
coborât pe fundul canionului şi a oprit paralel cu Agawa River, ale
cărui ape, datorită taninului din scoarţa cedrilor, au cu loarea ceaiu-
lui. Am rămas acolo vreme de două ceasuri, timp în care locomo-
tiva a fost mutată la celălalt capăt al trenului, iar tu riştii au vizitat
canionul. Trebuia să urcăm vreo trei sute de trepte pentru a avea o
vedere panoramică asupra văii şi a celor trei cascade (Otter,
Beaver şi Bridal Veil).

Întoarcerea de la canion la Sault Ste. Marie a durat aproa pe patru
ore cu trenul. Mă întreb cum de se găsesc zilnic atâţia turişti (cât să
umple un tren), care să petreacă pe drum şapte-opt ore de mers cu
trenul, pentru a se delecta doar două ceasuri la canion? De la Sault
Ste. Marie, am luat-o pe malul de nord al Lacului Huron şi am înnop-
tat la Blind River (Râul Orb). Am dormit la un motel chiar pe mar-
ginea lacului, prin spatele căruia Râul Orb este oprit de un baraj şi
lăsat să treacă numai după ce dă, în schimb, lumină. Seara am mân-
cat la marginea lacului linişit, în sunet de clopote.

Munţii La Cloche sunt formaţiuni de cuarţ a căror frumu se ţe em-
blematică a inspirat un grup renumit de pictori canadieni, „Grupul
celor Şapte”. Mai fusesem în Parcul Naţional Killarney, unul dintre
locurile magice ale Canadei, unde făcusem camping cu săp tămânile,
mutând cortul din piatră în piatră şi făcând portaje, luând barca la
spinare pe uscat, departe de orice semn de civilizaţie. De data
aceasta însă, trecerea noastră prin Munţii La Cloche a fost rapidă;
eram grăbiţi să ajungem pe InsulaManitoulin, Insula Spiritului.

MMaanniittoouulliinn  IIssllaanndd

Casă a mai multor rezervaţii de indieni, Manitoulin este cea mai
mare insulă din Marile Lacuri, care reprezintă cele mai mari rezer-
voare naturale de apă dulce din lume. Mai mult, aici se află lacul
Manitou, cel mai mare lac situat pe cea mai mare insulă de apă
dulce (Manitoulin), în mijlocul Marilor Lacuri…

Insula găzduieşte întâlnirea anuală pow-wow a indienilor. Relieful
insulei este extrem de variat: pe coasta de nord sunt câteva golfuri
cu vedere spre Munţii La Cloche şi mici porturi cochete pentru am-
barcaţiuni de agrement. Tot în nord, se află Cascada Bridal
Veil (Voalul Miresei) şi, desigur, poduri care leagă insula de conti-
nent.

În partea de sud, se găseşte Providence Bay, unde sunt dune de nisip,
şi South Bay Mouth, de unde se ia Chi-Cheemaun Ferry spre Bruce
Peninsula. Pe coasta de est a Manitoulinului sunt Sheguindahşi Ten
Mile Point, de unde se văd admirabil Munţii La Cloche şi depărtările
Golfului Georgian Bay.

Cei mai impresionanţi sunt însă Munţii Cup and Saucer (Munţii
Ceaşcă şi Farfurioară), nişte munţi mici, amplasaţi desupra unor
munţi mari, ca o ceaşcă pusă pe un mic platou. Pereţii ver ti cali,
foarte spectaculoşi, se întind pe mai mulţi kilometri; hăuri ame -
ninţătoare se deschid la picioarele tale. Temerarii urcă sau co boară
aceşti pereţi verticali, suspendaţi în frânghii… Prin contrast, şe sul
plat este ca o farfurie, o întindere de adâncă linişte şi frumuseţe.

Am dormit două nopţi la una dintre fermele de pe malul la cu lui. Pro-
prietarii o moşteniseră de la părinţi şi nu-i făcuseră nicio modifi-
care, aşa încât casa păstra farmecul ei de odinioară. Ferma mi-a
adus aminte de grădinile de la Sălişte, căci avea şi rozinchini
(coacăze), şi fasole, şi roşii, şi varză, şi castraveţi, şi porumb, şi viţă
de vie, şi flori în ferestre, şi dantelă la dulapuri. Totul părea la fel.
Nicăieri nu s-a simţit Adu aşa de bine ca aici. Alerga cu câinele
Woofie pe câmpuri şi încerca să fotografieze păsări colibri. Sunt cam
două sute de specii de păsări pe insulă. Peste drum era o punte,
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lângă lac. Îmi plăcea să citesc în clipocitul lin al apei şi în lumina
mân gâietoare a apusului de soare. Dimineaţa, roua strălucea pe
iarbă. În drumurile noastre pe insulă am văzut căprioare, o mamă
cu doi pui care ne-au ieşit, pe neaşteptate, în cale.

Locuri atât de generoase îşi lasă amprenta asupra oame nilor ce trăi-
esc acolo. Gazda noastră, Sally, s-a căsătorit în 1957, puţin îna intea
părinţilor mei. Fotografiile ei de când era mireasă dove desc că fus-
ese de o rară frumuseţe. Pe peretele din sufragerie atârna o medalie
pe care guvernatorul general al Canadei i-o acordase cu ocazia celei
de-a 125-a sărbătorire a Confederaţiei.

Ştiam că atunci au fost recunoscuţi oficial principalii fău ritori ai
Canadei de astăzi. Văzusem la mormântul lui Mackenzie King (fost
prim-ministru al Canadei, cel care a condus ţara în vre mea celui de
Al Doilea Război Mondial şi care a gândit strategia politicii econom-
ice a Canadei postbelice), un monument înălţat de guvernul cana-
dian cu aceeaşi ocazie, la cea de-a o sută douăzeci şi cincea
aniversare a Confederaţiei. Să înţeleg că Sally a primit medalia de la
guvernator tot atunci când a fost onorat şi Mackenzie King? Trebuie
că Sally a făcut ceva deosebit pentru Canada! Aşa aflăm că Sally a
fost asistentă medicală şi că a lucrat ca voluntar, timp de treizeci de
ani, oriunde a fost nevoie de ea, fiind în acelaşi timp mamă şi mai
apoi bunică a cinci nepoţi (un nepot e de vârsta lui Adu). Ne-am gân-
dit că armonia şi generozitatea locului au stimulat aceleaşi calităţi
în oamenii ei.

Pe insulă trăiesc mai mult anglofoni (englezi, irlandezi, scoţieni) şi,
desigur, indieni, nativi adică, care, în ciuda tuturor vicisitudinilor,
au reuşit să-şi păstreze identitatea. Am fost la un centru cultural al
acestora, unde ni s-a explicat ce triburi vieţuiesc aici. Pe indienii ojib-
way i-am întâlnit de la Temagami, în nord-es tul provinciei canadi-
ene Ontario, până la Chicago. Limitele geo grafice menţionate sunt
determinate doar de faptul că peregrinările noastre sunt limitate.

O băştinaşă ne-a explicat mitul creaţiei pământului, care a început,
în optica indienilor nativi, cu o broască ţestoasă.

Foarte interesant cum trăiau indienii în echilibru şi armo nie cu n -
atura. Deşi se hrăneau cu balene şi foci, vânau şi pescuiau, ei au
ştiut să înapoieze naturii ceea ce le dăruia aceasta. Unul dintre cele
mai şo cante exemple e faptul că-şi ofereau morţii vulturilor, ca
hrană. Indienii pri vesc natura cu o înţelegere foarte diferită de a
noastră. Ei nu au su fo cat-o, aşa cum facem noi sistematic. M-am cu -
tre murat când am citit că, în Australia, de când englezii au adus pe
navele lor specii europene de rozătoare (şobolani, iepuri etc.), jumă-
tate din speciile autohtone de mamifere au dispărut. Şi asta pe par-
cursul a doar două secole!

Indienii sunt statornici, ritmurile vieţii lor se sincroni zează cu cele
ale naturii, ei înţelegând şi pătrunzând cu uşurinţă tai ne le pămân-
tului pe care îşi duc traiul. Pot fi întâlniţi locuind pe ace eaşi stâncă
timp de unsprezece mii de ani! Chiar şi copacii din preajmă par să
dăinuiască la nesfârşit. Aici, cedrul creşte pe stânci şi trăieşte in-
credibil de mult. Fără să dobândească grosimi deosebite, un astfel
de arbore ajunge la vârsta de cinci sute de ani când trun chiul lui are
un diametru de doar cincisprezece centimetri. La Flower Pot, în To-
bermory, unde sunt şi nişte forme caspice unice, un cedru a murit
la vârsta de aproximativ o mie opt sute de ani. La venirea lui Columb

în America, acest cedru încă trăia. Dacă legenda lui este adevărată,
înseamnă că Iisus Hristos s-a născut când cedrul era pui.

Statornicia şi continuitatea sunt importante în viaţa indienilor. Nici
nu e de mirare că, în miturile lor, ţestoasa este crea toarea pămân-
tului statornic. Ca exemplu de statornicie, aş menţiona că, între
două excursii făcute la Ten Mile Point, la distanţă de câţiva ani, nu
numai imaginea spre Munţii La Clocheera aceeaşi, dar şi muzica di-
fuzată în aer liber. O muzică de nai fără ritm, în care nu se întâmplă
nimic, care exprimă doar serenitatea şi armonia locului. O muzică
divină.

Indienii au păstrat pământul curat, apele clare şi aerul pur.
Leacurile lor proveneau din natură. Se tratau cu căpşuni pentru a-şi
îmbunătăţi circulaţia sângelui. Unde nu aveau răspunsuri, foloseau
un gen de magie care îi scotea din impas. Se zice că şi acum au loc
momente magice pe Manitoulin Island: în nopţile cu lună plină, s-ar
vedea o barcă în flăcări în Providence Bay. Manitoulin ar fi, aşadar, o
insulă a spiritelor....

Continuându-ne călătoria, am părăsit Manitoulin Island şi
luând Chi-Cheemaun-ul, un feribot uriaş, unul dintre cele mai mari
din lume. După vreo două ore petrecute pe apă, am ajuns pe Bruce
Peninsula, la Tobermory.

Relieful peninsulei este pitoresc, face parte din escarp ment, o for-
maţiune geologică ce se întinde de la Cascada Niagara până la To-
bermory. Sunt peşteri, lacuri glaciare, formaţiuni de calcar şlefuite
de ape şi gheţari.

Parcul Naţional Maritim oferă, la Flower Pot, flori din cal car, sculp-
tate de vânt şi ape. Parcul Naţional de pe Bruce Peninsu la are plaje
şi grote cu pereţi calcaroşi.

Numele locurilor sunt la fel de poetice ca şi natura: Singing
Sands (Nisipurile Cântătoare) constituie, în acest sens, doar un ex-
emplu.

MMoonntt  TTrreemmbbllaanntt

Ne-am cazat la doar câteva secunde de pârtie, într-un apartament
cochet, cu bucătărie superutilată şi foarte curată, care includea tot
felul de ustensile sofisticate. Deşi aveam maşină de spălat vase în
cameră, găseam, dimineaţa, toată vesela spălată de personalul de
la curăţenie. Nu mai trăisem de mult aşa un răsfăţ!

Din cameră puteam privi întreaga staţiune. Când ne întor ceam de la
schi, admiram apusul soarelui, când tot apartamentul era inva dat
de o lumină blândă, parcă dată în pârg. Seara, ne încălzeam la focul
din şemineu, în jurul unei supe calde. Ce bun era!

Am invitat la schi şi pe băiatul unor prieteni din Montréal, foşti
colegi din Bucureşti. Îl cheamă tot Alexandru şi e puţin mai mare
decât Adu. Şi-au ţinut frumos companie unul altuia, s-au înţeles
bine.

Dimineţile, schiam toţi la -25º C, cu vântul bătând din faţă. Frigul era
crunt, ne dureau obrajii, biciuiţi de ger. Lumea schia cu faţa com-
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plet acoperită, iar respiraţia îngheţa imediat pe fularele înfăşurate
peste gură. Într-o zi, cum uşile de la gondola ce ne ducea în vârful
muntelui îngheţaseră (!!!), am sfârşit prin a lua telescaunul până sus,
în bătaia vântului. Era cumplit de frig!

În ultima zi nu s-a putut schia, căci afară erau -30ºC, iar din cauza
vântului se ajunsese, practic, la -43ºC... Aşa că băieţii au fă cut o baie
fierbinte, afară, în gerul crunt, într-un jacuzzi. Le în ghe ţase părul şi,
din când în când, ieşeau din bazin pentru câte o poză, dârdâind de
frig şi plângându-se că, până potrivesc eu aparatul, ei se congelează;
apoi se scufundau din nou în apa fierbinte. Deşi eu eram bine înfo-
folită, nu am rezistat să le fac decât câteva poze, după care am fugit
la căldura dinăuntru.

Deoarece ne trebuia echipament de schi performant, l-am în chiriat
la faţa locului. Mi-a făcut plăcere să constat că era „Made in Roma-
nia”. Asta în condiţiile în care echipamentul nostru, tot românesc,
rugineşte după uşă, acasă.

La întoarcere, am stat câteva zile la Montréal. Acolo l-am pre dat pe
băiatul prietenilor, întreg şi nevătămat, părinţilor lui. Avea o poftă
de mâncare, de i-a speriat. La Montréal am fost răs fă ţaţi în fel şi
chip. Am vizitat cosmodromul şi galeriile de artă pe care nu le-am
vizitat în trecerile noastre anterioare prin oraş. Ne-am bucurat să
luăm legătura cu comunitatea românească, prilej cu care am de-
scoperit că aveam acolo multe cunoştinţe. Lumea e mică.

SSaanniiee  ttrraassăă  ddee  ccââiinnii

N-am crezut că la doar două-trei ore de Toronto vom găsi o lume
atât de diferită de ceea ce ştiam. Zona Haliburton, din jurul Lacului
Kashagawigamog, este patria snowmobilului şi a saniei trase de
câini. Până să ajungem acolo, ne-au întâmpinat reclame care te in-
vitau să vânezi urşi, dar, cum lăsaserăm puşca acasă, am zis că
facem asta altă dată. Sau, mai bine, deloc.

Prima imagine a Lacului Kashagawigamog a fost cea a unei imen-
sităţi îngheţate. Apropiindu-ne de cabana în care urma să lo cu im,
am observat că lumea juca hochei pe lacul îngheţat: două porţi puse
ici şi colo, copii şi adulţi cu crose în mâini, îmbujoraţi şi înfier bântaţi
de joc. În spatele cabanei noastre, începea o pârtie de schi fond, pe
care nimeni nu avea voie să păşească, zăpada fiind groomed,
pregătită pentru schi. În aer se simţea miros de lemne arse. În prima
zi am participat la un foc de tabără, timp în care lu mea juca hochei
pe suprafaţa îngheţată a lacului. Din cauza plim bă rilor prin pădure
cu sania trasă de câini Husky, am avut im presia apropierii de pol.
Era un peisaj hibernal, iar în aer era ceva ce te ducea cu gândul la
nordul arctic.

Nu oricine ştie să conducă o sanie trasă de câini: trebuie să le dai in-
dicaţii precise pe care să le înţeleagă, să ştii să-i struneşti, să te
apleci la curbe astfel încât să nu te răstorni cu sania şi, mai ales să
ai grijă ca nu cumva să rămâi de căruţă, să plece câinii fără tine, căci
odată porniţi, nimeni şi nimic nu-i mai opreşte!

Romanticii aleg să facă astfel de plimbări în puterea nopţii, sub clar
de lună. Pe mine m-ar fi trecut fiorii la orice zgomot al pă du rii în-
tunecate, mi-aş fi închipuit că după fiecare copac se ascunde un ochi

de lup care pândeşte. Aşadar, am ales să facem plimbările cu sania
trasă de câini pe lumină. Alexandru a condus, iar eu am făcut ce e
mai uşor: m-am instalat confortabil în sanie, relaxându-mă. Inte re -
santă experienţa, merită trăită! Pentru conducătorul saniei, care
stătea în picioare, experienţa trebuie să fi fost diferită, în plus era
satisfacţia controlului saniei, a câinilor.

Vremea a fost incredibil de frumoasă. Nu mai apucasem tem pera-
turi pozitive de foarte multă vreme, de vreo şase luni probabil. Iarna
la Toronto fusese tare lungă şi friguroasă, temperaturile oscilând
frecvent între - plimbam pe lacul îngheţat, păşind pe un strat de
gheaţă de peste o jumătate de metru grosime, sub razele soarelui
arzător. Ne-am simţit ca nişte muşte ieşite la soare.

La Haliburton, am avut şansa să participăm la aniversarea Sfântu-
lui Patrick, cel mai cunoscut şi iubit sfânt al Irlandei. Am fost trataţi
cu whisky şi brânzeturi de tot felul; dintre toate bunătăţile ofe rite,
m-am bucurat de o pâine de mălai, caldă, foarte asemă nă toare cu
mămăliga noastră, dar cu coajă, care fusese probabil coaptă la cup-
tor. Serile le-am petrecut în jurul focului de tabără, dar şi la spec ta-
cole incluse în preţul vacanţei noastre. Aşa am ajuns să vedem
primul stand up comedy live, un spectacol foarte amuzant.

De ziua lui Adu, am fost la un restaurant select, pe margi nea la cului.
Cele mai multe mese dădeau spre întinderea îngheţată. Splen didă
privelişte. Acolo am mâncat la preţuri uriaşe, pe farfurii pe măsură…
mâncare puţină. Cu toate acestea, Alexandru a declarat că burta lui
a ajuns să-i atingă tricoul, deşi stomacul îi este mai tot timpul lipit
de spate. Ne-am întors la cabană sub un cer înstelat, cum nu mai
văzusem de mult.

Lui Adu i-a plăcut grozav această sărbătorire inedită. Era, de fapt,
un cadou pentru noi toţi, născuţi la început de primăvară.

SStteepphheenn  LLeeaaccoocckk

Pe Leacock l-am „întâlnit” în Orillia, unde-şi avusese reşe din ţa. I-am
vizitat casa, pe malul lacului, un conac frumos, plin de cărţi, cu o
sală de muzică, un birou superb şi biblioteci ticsite. Muzeul
recreează impecabil atmosfera, şi lasă, ca din întâmplare, cărţile lui
Leacock pe masă, spre frunzărire. O plăcere lectura.

De Stephen Leacock ştiam de la tata, care ne citea traduceri de
proză umoristică. Ţin minte că cineva s-a mirat că eu, o imigrantă,
aflasem de Leacock înainte de a veni în Canada. Pe Leacock l-am
„întâlnit” şi la Upper Canada College, un liceu select din Toronto,
unde a absolvit Alexandru, o şcoală ce a dat Canadei mulţi bărbaţi
de marcă. Stephen Leacock a fost dascăl la Upper Canada College,
iar mai apoi profesor de economie şi ştiinţe politice la McGill Uni-
versity (1901-1936). LLiitteerraarryy  LLaappsseess (1910) şi SSuunnsshhiinnee  SSkkeettcchheess  ooff  aa  LLiitt--
ttllee  TToowwnn (1912) sunt clasice acum. Talentul său de a pune oameni
obişnuiţi în situaţii exagerate şi nefireşti i-a adus faimă mondială. Ca
urmare a lecturilor pline de umor ale tatei, eu l-am asociat întot-
deauna pe Leacock cu un bătrânel hâtru, cu haz, pus pe glume.

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

232 / 2019



TToooo  MMuucchh  ooff  aa GGoooodd  TThhiinngg

Ce-i prea mult nu-i sănătos

Am ratat o conferinţă care m-ar fi interesat tare mult. La şcoală la
Alexandru fusese invitat un profesor de la Universitatea Harvard,
care să conferenţieze pentru părinţi pe tema TToooo  MMuucchh  ooff  aa  GGoooodd
TThhiinngg. Nici nu ştiu cum să traduc, poate că românescul „Ce-i prea
mult nu-i sănătos” s-ar potrivi cel mai bine. E vorba de felul în care
să-ţi creşti copiii într-o societate atât de abundentă, încât să nu fie
lipsiţi de bucurii şi responsabilităţi mici, dar importante. Cu alte cu-
vinte, ce te faci când ai prea mult din cele bune? M-ar fi interesat
răs punsul. Poate o să am cândva un alt prilej. Societăţile abundente
chiar generează probleme de blazare, nihilism şi alienare. Izolarea
insului de comunitatea tradiţională şi lipsa unei apartenenţe la ceva
mai mare decât el însuşi poate crea dezechilibre, mai ales printre
tineri.

Îmi amintesc că, acum mulţi ani, eram în Franţa într-o delegaţie. Eu
şi încă cineva fuseserăm invitaţi de şeful meu la un bistro în Paris.
Eu eram necăjită şi mă aflam sub un stres enorm: copilul meu era
acasă la părinţi, la Craiova, bărbatul plecat cu bursă în Italia, iar eu
cu gândul la ei, umblând prin delegaţii, pe unde era nevoie. Din
vorbă în vorbă, cei de la masă ajung să vorbească despre dificul-
tatea asumării libertăţii, ce mare responsabilitate e asta. Şi ţin
minte că mie mi-a căzut greu discuţia, mă gândeam că ei chiar n-au
alte probleme, n-au nimic mai urgent de rezolvat. Cred că nici nu
aveau. Asta era problema lor: dificultatea asumării libertăţii. Iar eu
mă gândeam ce bine ar fi fost să fi avut şi eu libertatea să fiu la un
loc cu familia mea, unde să putem trăi frumos, fără să trebuiască să
ne facem fiecare de lucru prin străinătăţuri.

Mă uit înapoi şi realizez că, după numai câţiva ani, am ajuns şi noi
să ne întrebăm: ce să ne mai facem de atâta bine? Ca să vezi!

WWiilllliiee  HHâârrcciioogguull

Potrivit tradiţiei, hârciogul Willie anunţă sfârşitul iernii în Canada. În
lunile friguroase oamenii se întreabă cât va mai dura iarna şi pen-
tru a afla răspunsul, ei observă comportamentul hârcio gi lor. Ştirea
apare pe prima pagină a ziarelor şi este aşteptată cu nerăbdare de
toată lumea.

Anul trecut, hârciogul Willie a murit chiar înainte de a ne spune cum
va fi vremea, aşa că a fost jale mare.

Anul acesta însă, organizatorii s-au pregătit cu trei hârciogi, ca să
nu mai rămână în pană ca anul trecut. Din păcate, toţi cei trei hâr-
ciogi ne-au spus că iarna va mai dura încă mult, ceea ce pare să se
confirme, având în vedere că ninge întruna...

CCoolluummbbiiaa  BBrriittaanniiccăă

Am plecat spre Vancouver şi Insula Victoria la invitaţia lui Marin,
care mergea la o conferinţă acolo. „Ştiu că o să-ţi placă!”, a in sistat
el. Auzisem despre ineditul Columbiei Britanice şi înţe le se sem că e

splendid, având în vedere că provincia îmbină şi munţi înalţi, şi pă-
duri seculare, şi apusuri superbe peste Pacific.

Prin deplasarea continentului american spre vest, s-au creat munţi
înalţi, de încreţire. Eu iubesc munţii; în trecut bătusem Carpaţii cu
piciorul, admirasem munţii Andorrei, Pirineii, Alpii francezi şi cei
elveţieni. Toţi impresionanţi, dar dintre toţi parcă numai Alpii
elveţieni par să se compare în măreţie cu munţii din Columbia Bri-
tanică. Şi în Elveţia tresăream la fiecare cotitură de drum, când
apăreau în zare Munţii Eiger, Mönch şi Jungfrau...

Cu toate acestea, ceea ce văd aici, lângă Vancouver, pare să fie la o
cu totul altă scară. Mai schiasem la Banff şi la Lake Louise, în Alberta,
unde mă impresionase aceeaşi respiraţie a locului, aceeaşi lărgime.
Dar când munţii ies din apă, din ocean adică, ima gi nile sunt parcă
din altă lume. Din avion am zărit mai întâi crestele înzăpezite ale
munţilor, superbe, precum şi întinderile vaste de păduri de brad,
nedefrişate vreodată. Omul alb a ajuns aici târziu şi n-a avut încă
timp să defrişeze tot. În partea aceasta de lume au supravieţuit cel
mai bine obiceiurile nativilor, ale pieilor roşii adică.

Când intri în aeroport, întâlneşti instantaneu şi trecutul şi viitorul
provinciei. Trecutul îl citeşti în totemurile de lemn, stâlpi de lemn
imenşi, sculptaţi cu figuri umanoide sau animale, după patter-
nurileindienilor americani. Viitorul îl vezi când, lângă indica ţiile în
engleză, le găseşti pe cele în chineză. Relativ recent, calea ferată
canadiană a avut nevoie de mână de lucru ieftină, iar locul cel mai
apropiat ce oferea aşa ceva era China. Acesta a fost începutul imi-
graţiei chinezeşti, care de atunci e tot mai puternică şi nu se rezumă
doar la această provincie.

Vancouver e cam la aceeaşi latitudine cu Toronto, dar clima e total
diferită – iernile nu sunt aşa grele şi nici verile aşa calde. Din cauza
umezelii, zona pare o seră subtropicală, lucru care explică parţial
faptul că aici trăiesc specii de plante pe care le-am întâlnit în Hawaii,
dar care n-ar avea nicio şansă la Toronto. Viaţa la Vancouver e mai
scumpă decât la Toronto, casele, benzina şi bău tu rile sunt mult mai
scumpe. Există şi produse mai ieftine: somonii sălbatici, de pildă, se
vând la preţuri infinitezimale faţă de restul lumii. Până mai sunt.

După cinci ore de zbor plăcut, ne-am luat maşinuţa, închi ri a tă în
prealabil la Vancouver şi am făcut câteva vizite pe care orice tu rist
le face sosind pentru prima oară în oraş: ne-am bucurat de centru,
locul flăcării olimpice de lângă Canada Place, docurile şi priveliştile
incredibile de pe malul oceanului. Parcul Stanley e un summum de
pădure veche, superbă, de imagini inegalabile, cu po duri arcuite în
lumina apusului de soare. O încântare.

Am deschis nelipsitul ghid, căutând un restaurant care să servească
peşte bun, şi care să aibă vedere spre apus. Am găsit un restaurant
care întrunea amândouă criteriile, la Ferguson Bay, în Stanley
Park.Am întrebat pe cineva unde găsim „Sequoia Bar and Grill” şi ni
s-a răspuns: „Tocmai aţi ajuns la destinaţie!”. Ne aflam, fără să ştim,
chiar lângă restaurant. Deşi rece, am preferat să ne aşezăm la o
masă afară, să admirăm priveliştea. Un mic încălzitor în aer liber
ne-a făcut să ne bucurăm din plin de experienţa pe care toc mai o
trăiam. Marin a comandat peşte cu cartofi prăjiţi, eu l-am întrebat
pe chelner dacă somonul este sălbatic. „Nu, e de fermă.” „Atunci ce
să iau?” Zice: „Cel mai bun meniu este un alt peşte, halibut, în sos de
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capere, n-o să regretaţi.” „Ok, hai să vedem!” Marin primeşte o far-
furie imensă de peşte cu cartofi prăjiţi, iar eu primesc o bucăţică
mică de halibut gătit divin. Ce bun!

În timpul acesta, urmăream cum soarele se ducea, peste ape, la cul-
care şi cum se oglindea asfinţitul în ocean. În urma soarelui ră să rea
o lună plină, imensă, cea mai mare a anului, aşa de mare, încât
aveam impresia că îi vedeam formele de relief. Luna lumina splen-
doa rea nopţii, peste oceanul calm şi crestele munţilor falnici.

VVaannccoouuvveerr  IIssllaanndd

A doua zi, am îmbarcat maşinuţa închiriată pe feribot, pentru a
ajunge pe Vancouver Island, unde urma să se desfăşoare conferinţa.
Vasul ne-a lăsat la Nanaimo şi, în loc să o luăm spre Victoria, locul
conferinţei, am luat-o în direcţia opusă, spre Tofino.

Am trecut pe la Cathedral Grove, un loc cu copaci seculari ale căror
crengi creează adevărate bolţi gotice, de parcă ar fi o ca tedrală. Su-
perb. De fapt, e invers, catedralele se inspiră de la pă  duri, acum văd
şi de ce stâlpii catedralelor sunt aşa înalţi şi zvelţi, chiar seamănă cu
trunchiurile de copaci văzute aici. La Catedrala „Sagrada Familia” din
Barcelona, acest lucru e evident. Gaudi, arhitectul, s-a inspirat din
lumea vegetală. La Cathedral Grove vezi copaci cu circumferinţa de
nouă metri, care sunt mai înalţi decât o clădire cu douăzeci de etaje.
Pentru un element de comparaţie, o să zic doar că Turnul din Pisa
este mult mai mic decât copacii din rezervaţia asta, unde găseşti
specii de cedru roşu şi diverse alte soiuri, specii care trăiesc până la
o mie de ani. Cel mai vechi copac are deja opt secole de viaţă. El ex-
ista încă pe vremea bătăliei de la Posada, una dintre primele docu-
mentate la noi.

Acum vreo trei sute cincizeci de ani, pădurea a fost pârjolită de un
incendiu. Interesant că, deşi interiorul copacilor a ars, scoarţa lor
exterioară a rezistat flăcărilor, copacii continuând să crească chiar
goi pe dinăuntru. Indienii au învăţat astfel să incendieze arborii, ca
să nu mai trebuiască să le scobească miezul pentru a-şi construi ca-
noele şi bărcile. Aşa se face că acum pădurea are mulţi copaci uri-
aşi, goi pe dinăuntru. Te şi miri ce îi ţine în picioare, având în vedere
înălţimea lor. Desigur, am văzut şi arbori căzuţi la pământ, dar chiar
aşa fiind, din ei cresc alte trunchiuri ce se înalţă spre soare. Poate că
ar fi bine să învăţăm şi noi câte ceva de la pădurea aceasta, să în-
văţăm cum să ne reînnoim, cum să ne regenerăm, indiferent ce ne
doboară...

De la Cathedral Grove, am mers pe un drum şerpuit, su perb, printre
munţi înzăpeziţi, oglindiţi în lacuri vaste, până la Tofino, pe mar-
ginea cea mai de vest a Insulei Vancouver, acolo unde se află Clay-
oquot Sound, o rezervaţie UNESCO a biosferei, ce conţine o
diversitate biologică rară.

Aflându-ne în Pacific Rim National Park Reserve, am văzut balene
înotând pe lângă coastă. Puteau fi observate cu ochiul liber, aşa de
aproape erau. Am aflat că în fiordurile de lângă Tofino îşi învaţă puii
să gângurească, să comunice sonor. Grupuri de balene treceau pe
lângă noi; după fiecare respiraţie la suprafaţă, uriaşele mamifere
dădeau un spectacol final, cel al intrării cozii în apă, chiar înaintea
submersiei complete. În luna mai trec pe lângă insulă circa douăzeci

de mii de balene (balene cenuşii, balene ucigaşe şi alte specii), care
vin aici să se înmulţească.

Animalele terestre sunt şi ele dintre cele mai diverse şi includ lupi,
urşi şi cougar-i (pume). Cum pădurea merge până pe plajă, eşti aver-
tizat că te poţi întâlni cu oricare dintre aceste animale, inclusiv cu
ursul grizzly, mult mai mare şi mai agresiv decât ursul brun sau
negru. La un moment dat, cum plecasem singură pe nişte serpen-
tine marcate, mă gândeam, în sinea mea: cu ce jivină mi-ar place să
mă întâlnesc, dacă aş avea de ales? Cum niciuna dintre variante nu
m-a liniştit, m-am întors din drum, renunţând să mă mai plimb sin-
gură prin pădure. Am avut totuşi norocul să văd căprioare.

Pe cer am admirat vulturii, ce fac deliciul indienilor Nuu-chah-nulth.

Plajele de lângă pădurile acestea dese, tropicale, luxuriante, sunt
foarte expuse la tsunami. O parte a plajei are apele domoale, dar
în South Beach sunt curenţi puternici, spre bucuria surfiştilor.
Curenţii marini antrenează chiar butuci de copaci, aduşi de puterea
valurilor de cine ştie unde. Aud că multe lucruri luate de tsunami-ul
produs după devastatorul cutremur din Japonia au fost găsite până
la urmă pe această plajă. Cineva şi-a găsit motocicleta pe coastele
Canadei, după ce fusese luată de ape de pe insulele nipone.

De ce e British Columbia aşa interesantă şi bogată? Un aspect e legat
de clima temperată şi umedă. În plus, locurile acestea înde părtate
sunt ultimele populate de omul alb, motiv pentru care încă mai vezi
animale sălbatice şi sălbăticie, aşa cum greu găseşti în altă parte.
Curenţii de apă sunt încă plini de somoni şi de păstrăvi, iar indienii
sunt încă ei înşişi, exprimându-se prin arta lor, înălţând to temuri
sculptate, gravând măşti ce reprezintă balene şi urşi şi ce mai ştiu
ei. Bogăţia vine şi din natura încă neasfixiată de viaţa modernă, care
e foarte prezentă, chiar şi aici.

L-am rugat pe Marin să rezume într-un cuvânt experienţa din British
Columbia şi a zis un cuvânt de trei litere: „awe”, care se pronunţă ca
o singură vocală, „o”. Uimire, uluire! Adevărat, nu poţi fi mai concis
de atât.

SScchhii  şşii  mmuuzziiccăă

De când am pus prima dată schiurile în picioare, în şcoală cândva,
nu cred că a trecut un an de la Dumnezeu fără să fi schiat. Nici
măcar anul în care l-am avut pe Alexandru n-a fost o excepţie. Îmi
aduc clar aminte că primele zile când am lipsit de lângă el au fost la
schi. Când avea mai puţin de 3 ani, l-am pus şi pe Adu pe schiuri, la
Predeal. Se oprea lumea să se uite la el cât de mic era şi ce bine
mergea!

De ce mergem la schi? Pentru că iarna lungă, cu zile prea scurte,
fără soare, friguroasă, trebuie bătută cu propriile-i arme. Nici mer-
sul în Florida nu vindeca winter blues aşa de bine ca schiul. Găsesc
că nimic nu energizează mai bine ca mişcarea în aer liber, în frig.
Pentru mine, schiul cel de fiecare an e şi o validare a faptului că încă
mai pot, că încă mai sunt. Invariabil, mă întorc de la schi pozitivă şi
bine dispusă.

De data asta nu am avut în plan nici Alpii Elveţieni, nici Canadian
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Rockies, unde ne încântase odată splendoarea Lacului (Lake)
Louise, sau pârtia Sunshine, unde am făcut cel mai însorit şi mai bun
schi vreodată. Nimic ambiţios în vacanţa asta, am mers la doar două
ore de Toronto, la Blue Mountain. Ieşirea va rămâne însă în anale,
datorită unui breakthrough: am constatat că schiez mult mai bine
dacă fredonez ceva. Am ştiut din totdeauna că, atâta timp cât am
muzica în mine, se topesc inhibiţiile, fricile, diversele gân duri de
care vreau să scap. Mai mult, muzica îmi dă putere, control, enable -
ment, potenţă. În cazul de faţă fredonam o melodie din disco te cile
anilor ’80, caldă, un saxofon melodios şi incitant, puţin me lan colic,
puţin ritmat. Realizez că, deşi de obicei îmi ia câteva cobo râri de
încălzire până să mă bucure schiul, de data asta am schiat sin-
cronizat, coordonat, indiferent de dificultatea pârtiei, cu schiurile
paralele, ca la carte, căci mă coordonam, inconştient, după muzică.

Conştientul nu reuşea să realizeze, oh, uite o mogâldă, hai s-o oco-
lesc! Eram ca pe „pilot automat”. Totul venea firesc, fără spaime,
fără crispări, fără efort, cu bucurie. Îi comunic lui Marin constatarea
mea, şi el face haz: „Pe pârtia asta să cânţi o baladă!”.

Apoi luăm telescaunul care ne opreşte deasupra unui râuşor splen-
did. De sus, din telescaun, îi aud susurul şi mă încântă curgerea lui,
singura neîngheţată din tot ce era la picioarele noastre. Atunci
Marin mă surprinde cu o altă observaţie; îmi arată, de sus, un copac
ale cărui ramuri erau pline de sutiene agăţate. Eu gândesc că tre-
buie să fii bărbat să remarci sutienele când râuşorul era atât de
încântător şi susura atât de melodios, dar, trebuie să recunosc, su-
tienele erau acolo. Cred că nişte fete făcuseră concurs să vadă al cui
ajunge pe ramura de sus.

Teleschiul ne lasă în vârful muntelui şi hotărâm să mergem
pe Happy Valley, spre pârtiile mai dificile. Happy Valley, cum îi spune
şi numele, o pârtie relaxantă, încântătoare, mult mai uşoară ca ace-
lea pe care schiem de obicei, era singurul drum care ne ducea la
pâr tiile cu diamonds. Marin sugerează să fredonez un cântec de lea -
găn aici, ce se potrivea liniștii atotstăpânitoare şi spiritului odih ni -
tor din Happy Valley.

Zis şi făcut, probabil că am şi aţipit schiind, că ne-am pier dut unul de
altul. Când ne regăsim, Marin spune: „Dacă nu ne pier deam şi aici,
nu eram noi…” și mergem mai departe.

Şi iată-ne în sfârşit ajunşi la pârtiile double-diamond şi diamond, când
îl aud pe Marin spunând: „Let’s rock’n’roll, baby!”. Eram numai noi pe
schiuri, în rest numai bolizi pe snowboards. Toţi foarte tineri.

SScchhii  şşii  mmuuzziiccăă  llaa  WWhhiissttlleerr

Ştiam că drumul spre Whistler şi staţiunea unde s-au des făşurat
Jocurile Olimpice de Iarnă din 2010 sunt superbe. Îmi plă cuse şi nu-
mele poetic al acelui drum: Sea to Sky, dinspre ocean spre cer, ce
sugerează peisajul cu totul neobişnuit. Şoseaua Sea to Sky şer-
puieşte până la Squamish pe lângă versanţi muntoşi, pe malul
oceanului. Pare un fel de estuar, o deschidere superbă de apă
printre munţi falnici. E măreţie, e calmul apei printre versanţi, în
care se reflectă coamele muntoase, înzăpezite. Am tresărit când,
după un cot de şosea, alţi munţi s-au profilat în depărtare. Ce fru-
museţe! Drumul şerpuieşte superb printre munţi şi ape şi speri să

prinzi o fotografie făcută din goana maşinii. Şi cu cât urci, fru-
museţea e tot mai încântătoare.

Era luna mai, iar sezonul de schi pe Muntele Whistler era deja închis.
Noi nu ne aduseserăm echipamentul din Toronto, căci ni s-a părut
improbabil să schiem aşa târziu în mai. Am auzit însă că se schiază
încă la Blackcomb, aşa că am hotărât să vizităm staţiunea şi să
hotărâm acolo dacă schiem sau nu. Odată ajunşi, ne-am uitat unul
la altul şi am ştiut că o să schiem. Nici nu se putea altfel.

La închirieri, întrebaţi dacă vrem echipament de începători sau de
înaltă performanţă, am cam ezitat. Începători nu suntem, dar parcă
nici înalt performeri nu ne putem numi într-un oraş olimpic. Până la
urmă, deşi mai scump, l-am luat pe cel de-al doilea, doar nu aveam
oricând ocazia să schiem aici. Când cei de la închirieri zic high-per-
formance, chiar aşa este! Schiurile parcă erau nărăvaşe, foarte
diferite de cele cuminţele şi scurtuţe, cu care mă obişnuisem acasă.
Profilul cantului e făcut ca schiurile să capete viteză cât mai repede
şi să poţi schimba direcţia cât mai eficient. Cu cel mai mic efort la
schimbarea direcţiei, schiurile aproape că se învârtesc pe loc. Am
gândit că n-a fost chiar aşa o idee bună să luăm schiuri atât de „ner-
voase”, dar după o tură ne-am obişnuit cu ele. Nici nu ştiu cum am
putut schia cu altceva până acum!

Pe pârtiile uşoare era tare plăcut, căci prindeai viteză chiar şi pe
drum drept ca în palmă. Pe pârtii grele, să te ţii, îţi fugeau schiu ri le
de sub picioare. Noi însă tot am urcat până în The 7th Heaven (al
nouă lea cer, în traducere liberă), deasupra unui gheţar. Era un ver-
sant neumblat, unde zăpada parcă abia se ţinea. Făceam fotografii
sub un soare superb, când numai ce aud un zgomot cumplit. Un în-
ceput de avalanşă. Marin făcea poze: „Zâmbeşte, te rog!”, dar eu
văd zăpada cum o ia din loc pe porţiuni. Din fericire, ea nu se trans-
formă într-o avalanşă de proporţii. Curând, se lasă iar liniştea sub
soarele puternic.

De frica urşilor, eu cam trăgeam cu urechea la sunetele ce veneau
din spate, percepând foşnetul zăpezii răscolite în urmă. Aşa să se
manifeste, oare, frica de umbra proprie, pe schiuri?

Coboram muntele, şi numai ce îl văd pe Marin că se opreşte. Eu
schiez mai departe, dar el strigă după mine: „Stop, stop!”. Am crezut
că i s-a întâmplat ceva. „Ascultă tăcerea!”, îmi spune. Şi tăcerea ne
vorbea nouă, singurii pe acel versant de munte.

Din telescaun, admiram ziua senină, strălucitoare. La un moment
dat, aud clar un sunet de fluier grav, aşa cum auzisem în cântecele
indienilor nativi. Marin şedea în stânga mea pe telescaun, îl întreb
dacă aude ceva, zice că nu. În dreapta mea stătea alt bărbat, îl întreb
şi pe el dacă aude muzica. „Nu, nu aud, dar poate că tu ai un dar să
auzi sunete muzicale înainte de a fi cântate”, îmi spune el. Nu ştiu
dacă sunetul era de fluier nativ, duios şi grav, ştiu însă că era muz-
ică în atmosfera aceea. Putea fi vântul din pădure, sau vântul în
părul meu, sau chiar naiul lui Nakai, un indian a cărui muzică am
îndrăgit-o din prima clipă în care am auzit-o. Simplă, senină, calmă,
învăluitoare, în perfectă armonie cu natura. Deasupra noastră cerul
era albastru violet şi soarele fierbinte, orbitor.
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când înaintea lor trombe de praf argilos, ca și cum ar fi vrut să le
șteargă în mod absolut urmele. Departe puteau fi zăriţi munţii bă-
trâni dinspre apa Iordanului, de pe culmile cărora o priveliște ma-
iestoasă ţi-ar umple inima de măreţie și admiraţie pentru ţara verde
de departe a Canaanului. 

Era o dimineaţă a timpurilor biblice, de după Noe, cu soa-
rele ascuns printre nori groși și vineţii, ce nu aduceau însă ploaia
benefică a lanurilor, ci poate doar lumini și umbre rătăcite și vân-
turile aspre de sus. Abraham este un bărbat falnic, la cei peste o
suta de ani, cu braţe vânjoase și pieptul larg, cu barba ascuţită și
neagră, cu ochii siguri, deși au o lucire mai slabă ca altădată, poate
din cauza oboselii ce provine din tăcerea gândului la drum lung sau
din pricina vieţii sale ce număra peste o suta de ani. Mișcările sale
nu sunt moi, ci domoale, uneori aproape confundabile cu acelea ale
asinului ce știe singur și sigur, din instinct, că nu se înșală la mersul
pe voia stăpânului. Gândurile lui Abraham nu ajung până la ziua de
mâine, ci joacă în cercuri - cercuri în mintea sa un pic amorţită, pre-
cum undele lacului în jurul pietrei aruncate deasupra. Isaac este fiul
său de la bătrâneţe,- unica lumină a apusului său, a viitorului ne-
amului său mesopotamian, așa că era darul divin ce era mai preţios
decât lumina ochilor, căci Isaac fu mai mult decât un dar, fu promi-
siunea îndeplinită a lui Yahve, fu speranţa lui Abraham împlinită nu
numai în spirit, ci și în realitate. Isaac este acum lângă el, trup din
trupul lui și împreună cu el, sunt amândoi în trunchiul vieţii -
aceasta viaţă, ca o enormă și unică comoară oferită tuturor de
Yahve. Abraham simte și știe că Isaac e acest trup întulpinat sieși și
care se desprinde încet-încet ca o ramură nouă, înmugurită. Isaac își
descoperise capul de glugă și părul sau castaniu ondula în voia vân-
tului, la fel cu gândurile sale de copil zburdalnic, cu ochii săi iscodi-
tori, deși doar mijiţi, din cauza prafului ce îi șfichiuia obrajii. Isaac se
întoarce de nenumărate ori - fie înapoi, fie înainte - ca pentru a ști
mai repede unde și când vor ajunge la muntele Moriah. Și, mai ales,
de ce? Însă nimeni nu vrea să recunoască că știe de ce. Abraham nu
mai răspunde, nu mai ia în seamă asemenea întrebări de copil,
aproape nu mai vorbește. Mergeau de câteva zile cu domolire, dar
fără dorinţă parcă; se opreau în tăcere și înnoptau la marginea dru-
mului: mâncau în tăcere, se priveau în tăcere, dormeau în tăcere, se
sculau în tăcere -, și la drum din nou. Tăcerea parcă cobora din în-
alturi, ca o frânghie pe care ei trebuiau să se încordeze din ce in ce
mai mult pentru a urca, pentru a accede, prin efortul și suferinţa
palmelor scrijelite, la pragul curat de altundeva. Servitorii, de sub
glugile lor albe, îl ocoleau cu privirea, parcă le-ar fi fost teamă să nu
fie întrebaţi despre orice, iar el, Isaac, mereu neavând răspunsurile
lor, nu știa ce să creadă, cine să se creadă.

Abraham - pe drumul spre Moriah
(text ficţional)

Kierkegaard – Paradoxul lui Abraham (extrase)

În Sichem, dimineaţa foarte devreme. O dâra de lumină
roșietic-gălbuie abia își făcea loc în depărtare pe sub cerul jos, parcă
tăind ca un cuţit carnea de întuneric indigo a nopţii; vântul șuierase
tare toată noaptea și doar puţin se potolise spre ziuă. Marea curte,
din pământ bătut și neted, din fata caselor lui Abraham era pustie.
Nu toate animalele se treziseră, nici atât servitorii. Mai departe, în-
spre celelalte case, ce erau cu mult mai mici și mai puţin impozante,
aproape nimic nu mișca. Abraham urma sa plece prin curtea dos-
nica, dinspre câmpuri - un loc ferit de ochii mulţimii, îngust, potrivit
intre zidul casei și gardul înalt împrejmuitor de lemn tare. La lumina
făcliilor, Sara mai inspecta o ultimă oară sacii cu merinde puși pe
asini. Adresă câteva vorbe cu voce joasa lui Eliezar din Damasc, ser-
vitorul lor credincios, care încuviinţă în tăcere și se duse să execute
ordinul ei. Ceea ce trebuia să aducă Eliezar era roba de mare preot
a lui Abraham - învelită și depusă cu grija într-un sac de mână, ușor,
nu mai mare de un cot, de lână albă și fină, și care trebuia să fie
agăţat pe spatele unui asin ce nu mai avea altă povară. Asinul și
sacul cu robă erau în grija exclusiva a lui Eliezar. Abraham apăru pe
prag cu făclia în mână. Era îmbrăcat într-o robă largă, făcută dintr-
un vălătuc de lână aspră, cu gluga de culoare alburie dată peste
umeri. După el ieși Isaac, gata îmbrăcat cu roba sa de copil, ce nu-i
depășea genunchii, și nu părea deloc somnoros. Când o văzu pe
Sara, se repezi la ea și o îmbrăţișă cu aprindere. Isaac îi ajungea
până la umeri, la cei 12 ani ai săi, așa încât ea, ca să-l îmbrăţișeze,
își ridica voalul, îl cuprinse de mijloc și-l lipi strâns de corpul ei de
mamă în vârstă, ce părea mai încordat ca niciodată. Mâinile și obra-
jii săi erau uscaţi. Îi mângâie cu tandreţe pletele castanii, ce erau
umede și în dezordine. Apoi îl îndepărtă ușor, dar ferm, încât Abra-
ham să-l poată lua bine de mână. Acesta îl conduse repede pe Isaac
în faţa asinului său, pe care băiatul îl îndrăgise în ultimul timp, încât
îl încăleca cu ușurinţă, ca pe un prieten vechi și blând. Toţi erau îm-
brăcaţi și semănau între ei: oameni cu robe și glugi albe, și cu buzele
strânse. Culoarea albă însă părea nesigură din pricina luminii slabe
și tremurătoare a făcliilor. Sara se apropie de Abraham, dar acesta
nu o îmbrăţișă, ci doar o privi direct în ochi, mai lung ca de obicei.
Ea îi întoarse privirea, apoi și-o pogorî, dar nu din teama, și nu îi
atinse cu mâna umărul, ca de obicei, când bărbatul ei pleca spre
munte. Apoi, fără nicio vorbă, se răsuci pe călcâie și se retrase în-
ăuntru. Cei doi servitori o luară înainte cu făcliile în mână, căci noap-
tea era încă vie. Odată cu dimineaţa avea să fie lumina cea mare, iar
atunci Abraham și Isaac aveau să meargă în frunte.

Ieșiră repede din sat și o porniră pe drumul de coasta. Firul
drumului era șerpuit și pustiu. După prânz apărură în cale primele
stânci: ca niște colţi cenușii, fărâmiţate pe jumătate și parcă uitate
de timp. Drumul își croise loc printre ierburi sălbatice și pipernicite,
arse de soare, deși ici și colo izbucneau reflexe albăstrii de la mără-
cini încă vii. Vântul dinspre munte le bătea în faţă cu răutate, ridi-
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KKiieerrkkeeggaaaarrdd  --  AAttmmoossffeerraa**..

Soren Kierkegaard examinează, în „Teamă și cutremur”**,
figura cea mai prodigioasă, cea mai emblematică a credinţei biblice,
așa cum se regăsește în Vechiul Testament – este vorba de Abra-
ham. Abraham este înfăţișat în spirit și faptă, atunci când, după un
parcurs de câteva zile, împreună cu fiul său Isaac, ajung amândoi în
preajma muntelui Moriah; Yahve îi ceruse lui Abraham să-l jert-
fească pe Isaac, ca să-i încerce credinţa. 

Opera lui Kierkegaard este un tot unitar în care se inter-
pătrund examenul filozofic, analizele psihologice și elemente de
viaţă personală. Acestea din urmă, chiar dacă pot fi interpretate ca
manifestări de nevroză în situaţii de cumpănă, în fond rolul lor este
de a amplifica căutarea ideilor, fără de care, pentru Kierkegaard,
existenţa umană nu ar fi avut sens. Astfel în Teamă și cutremur, cău-
tarea adevărului despre sufletul lui Abraham poate fi interpretată
ca o mărturie a cavalerului credinţei – Joannes de Silentio*** - des-
pre creștinismul originar.

Iată de ce, demersul lui Kierkegaard implică reconsidera-
rea ad literam a textului biblic. Abraham, patriarhul neamului ome-
nesc, așa cum este menţionat în Geneză, 12, se naște în
Mesopotamia - Ur-ul caldeean -; fraţii săi sunt Nahor și Haran, al
căror părinte este Taran, un urmaș din stirpea lui Noe. La chemarea
lui Yahve, Abraham, ce avea pe atunci 75 de ani, dar fără copii, se
rupe de marea sa familie – a tatălui și a fraţilor săi-, își ia soţia – Sara
-, și pe Lot - fiul fratelui său, Haran - și pe toţi cei care îi datorau su-
punere și credinţă, și pleacă toţi spre nordul Siriei, iar de acolo se în-
dreaptă spre sud, în ţinutul Canaanului. Se stabilesc la Sichem; “ţara
aceasta o voi da urmașilor tăi”, îi spune Yahve (Geneza, 12, 7). Viaţa
lui Abraham ar putea fi împărţită în trei etape distincte : dezrădăci-
narea din Ur, reînrădăcinarea în Palestina și, după nașterea lui
Isaac, creșterea poporului ales în adevărata credinţă. Toate aceste
etape sunt speciale- sub raportul eternităţii, imperturbabilităţii și
indemonstrabilului actului de credinţă- în primul rând pentru că
sunt rodul comunicării singulare și intransmisibile dintre Abraham
și Yahve. După o scurtă incursiune în Egipt, și după despărţirea de
Lot, Abraham se întoarce încărcat de bogăţii în Sichem. El crede că
toate aceste bogăţii erau răsplata divină pentru credinţa sa neabă-
tută în dumnezeul său. Totuși, Abraham nu-și poate stăvili tristeţea,
fiindcă nu avea urmași legitimi. Atunci Yahve intervine din nou și-i
spune : “Privește la cer și numără stelele, de le poţi număra!” , și
adaugă: “Atât de mulţi vor fi urmașii tăi!”(Geneza,15, 5). 

Or Sara nu știe sau nu poate înţelege nimic din noua si-
tuaţie a lui Abraham, aceea de după mesajul lui Yahve, căci nu i se
cuvenea nici să afle nici să înţeleagă ce ar fi putut afla. Așa că ea îl
îndeamnă pe Abraham să procreeze cu egipteanca Agar, pentru a-
și perpetua neamul, totuși. Din această uniune ilegitimă se naște
Ismail, care, alungat ulterior de Abraham, își va găsi rostul altun-
deva, și din urmașii săi - ismaeliţii- , va descinde mai târziu Maho-
met. 

Yahve își tine promisiunea, și Sara îl naște pe Isaac; pe
atunci Abraham împlinise deja o suta de ani. Credinţa sa în Yahve
este tot atât de neabătută ca la început, dar Abraham, nu cu mult
mai târziu, pe muntele Moriah, avea să înţeleagă că nu numai gra-

ţie credinţei fu răsplătit cu Isaac, ci mai ales pentru speranţa infle-
xibilă în cuvântul lui Yahve, ce înseamnă viaţă.

Yahve intervine din nou în viaţa lui Abraham, cu o ultimă
încercare a lui Abraham : “Ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu,
pe care-l iubești, și du-te în pământul Moriah și adu-l acolo pentru
ardere de tot pe un munte, pe care ţi-l voi arăta Eu!” (Geneza, 22,2).
Pe drumul spre muntele Moriah, Abraham păstrează aproape tot
timpul o tăcere ca de început de lume. 

Putem zice că Kierkegaard își dezvoltă lucrarea sa sub
două aspecte : examenul psiho-dramatic – capitolele Atmosfera și
Efuziunea preliminară- și examenul dialectico-liric – capitolele Pro-
blemata I, II, III.

Cert, Kierkegaard îl pune pe Abraham sub semnul para-
doxului etic, dar mai întâi - în capitolul Atmosfera.- explorează si-
tuaţia umana sub aspectul ei cel mai accesibil : psiho-drama.

Cum poate fi înţeles Abraham-omul, pe atunci când Dum-
nezeu avea dorinţa, în mod excepţional, de a se adresa oamenilor ? 

Kierkegaard introduce în extenso patru ipoteze : 1) Abra-
ham - cel fără de îndoială și care se supune poruncii divine, deși e
chinuit de remușcări ; Isaac îl implora să-i cruţe viaţa, însă Abraham
simulează neîndurarea și abjecţia, tocmai pentru a-i fi mai ușor lui
Isaac să-și suporte moartea, blestemându-și tatăl asasin, decât să-
i fie mai greu să moară, neînţelegând deloc acţiunea părintelui sa-
crificator prin credinţă; 2) Abraham -cel ce nu îndeplinește (fără
nicio ezitare) porunca divină, fiindcă nu poate accepta sub nicio
formă (să aducă el însuși) moartea fiului său, așa că amândoi se în-
torc acasă, după ce Abraham jertfise numai un berbec; 3) Abraham
– cel ce nu înţelege porunca divina - ajunge de unul singur la Mo-
riah, îi cere iertare lui Yahve de a fi vrut să-l ucidă pe Isaac, căci
aceasta ar însemna păcatul uciderii fiului; mai târziu însă, avea să
regrete amarnic această culpabilitate invocată, îndoindu-se că nu
cumva păcatul de a nu fi respectat porunca lui Yahve să fie unul încă
mai mare decât acela de a-l ucide pe Isaac; 4) Abraham- cel care
ezită cu cuţitul în mână până în ultimul moment, fără speranţă – și
nu-și ratează lovitura mortală. Atunci cel care își pierdu credinţa fu
Isaac, căci știu ceea ce tatăl său, înșelându-se, credea că nimeni nu
va afla (această ezitare).

Mai întâi trebuie precizat că lui Isaac nu-i era menit să
moară de mâna lui Abraham. Și el nici nu va muri astfel. Amândoi se
vor întoarce teferi și nevătămaţi în Sichem, spre ușurarea și bucu-
ria Sarei. 

După aceea, putem conveni că toate aceste patru ipoteze
conduc spre două consecinţe: 1) Abraham își pierde puritatea cre-
dinţei în Yahve ; 2) chiar daca Isaac rămâne în viaţă, se petrece o
schimbare profundă atât în sufletul lui Abraham - mai exact, Abra-
ham pierde bucuria salvării lui Isaac. La pierderea purităţii credi-
nţei, însă nu se ajunge pe aceeași cale. Poate că mai întâi însă, ar fi
de subliniat că în toate cele patru căi diferite, Abraham este lipsit de
speranţă. Este vorba de speranţa ca porunca divină să fie revocată
și astfel Isaac să nu moară. 

Fără speranţă, Abraham își înjunghie fiul (cazul 1), căci res-
pectarea poruncii era mai presus de viaţa oamenilor; fără speranţă,
Abraham îl cruţă pe Isaac(cazul 2), căci nici măcar nu încearcă să-l

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

2 / 201928



înduplece pe Yahve; fără speranţă, Abraham e cuprins de îndoială
faţă de păcatul săvârșit (cazul 3), frământându-se apoi să afle care
dintre vinovăţii ar fi cea mai mare; fără speranţă, Abraham ezită
până în ultimul moment (cazul 4), dar cuţitul lui totuși căzu cu fata-
litate în carnea vie a lui Isaac. În fiecare din aceste cazuri, lipsa de
speranţă este evidentă și intră în contradicţie cu cuvântul lui Yahve.
Or porunca lui Yahve nu trebuia înţeleasă ca semn al morţii pentru
credinţă, ci dimpotrivă, ca semn al vieţii pentru credinţă De aici re-
zultă neînţelegerea și eroarea acestui ipotetic Abraham. Prin ur-
mare, ca efect al erorii, lipsa de speranţă insuflă în fiecare din cazuri,
nu bucuria salvării, ci o umbră a sufletului, unde putem spune că
se adăpostesc remușcarea, mâhnirea, durerea, îndoiala, indife-
renta, disperarea. 

In toate cele patru cazuri, Abraham se întoarce la Sichem,
însoţit de Isaac, însă este descumpănit, cu privirea amorţită de lu-
mina prea tare a zilei și de gânduri care reiau la nesfârșit această în-
cercare ratată, fără să mai știe cine este el însuși cu adevărat și ce
mai are de făcut in continuare. Viaţa lui Abraham este coruptă pe
plan sufletesc. De aici, Kierkegaard trage concluzia că Abraham nu
se poate regăsi în cele patru cazuri. Atunci, unde și cum ? 

Subiacent acestor patru scenarii, Kierkegaard, în fiecare
capitol al Atmosferei, reamintește foarte sumar despre înţărcarea
pruncului : mama își înnegrește sânii, după cum toata lumea știe,
nu din lipsa dragostei materne, imprescriptibile, ci numai ca prun-
cul să nu-i mai dorească sânii ei, și astfel să-și dobândească singur
deprinderea hrănirii din propriile sale resurse de fiinţă indepen-
dentă și liberă. 

Paralelismul este semnificativ ( 4*), fiindcă Abraham, în ra-
port cu Isaac, și amândoi în faţa lui Yahve, se găsesc precum iniţia-
torul și novicele în faţa probei rituale de trecere de la dependenţa
paternă spre independenţa juvenilă, în credinţă – ca să spunem așa,
la o primă privire. Prin urmare , Abraham este cel care îl înţarcă spi-
ritual pe Isaac, căci sânii înnegriţi corespund într-un fel cu mâna sa
ridicată ce ţine cuţitul. 

Dând curs acestei situaţii, am putea adăuga că atât Abra-
ham cât și Isaac vor ieși complet schimbaţi, dar prin repetiţie, din
acest ritual. Abraham va cunoaște o bucurie absolut nouă precum
aceea de a accede la o calitate de răsărit de soare spiritual; Isaac se
va bucura de lumina acestui răsărit, ce poate însemna renașterea li-
bertăţii și vieţii sale venite din partea tatălui său - în acest sens
amândoi se înscriu în sfera conceptului de „repetiţie” kierkegaar-
dian, dat fiind ca amândoi ajung în acel moment esenţial al existe-
nţei lor, în acel moment în care Yahve oprește mâna și cuţitul
ucigător. Prin urmare, acest ritual aparent înspre moarte se dove-
dește a fi înspre viată, prin repetiţie. În general, înţelegem prin re-
naștere, ceea ce reînnoiește procesul ce fusese închis de către
moarte (politică, culturală etc). Astfel reînnoirea preia o parte din
trecutul epuizat pentru a-i acorda o viaţă „renăscută” . După Kier-
kegaard, repetiţia nu privește înspre trecut – vezi reminiscenţa pla-
toniciană -, ci este o renaștere înspre eternitate. Conceptul de timp,
deci de moment, este globalizant – regăsim în el eternitatea, ca un
summum al tuturor posibilităţilor efemerităţii, dintre care renaște-
rea este numai una dintre ele. Abraham, atunci când ajunge la ca-
pătul speranţei sale, fără s-o abandoneze, se găsește astfel, acolo
unde îl invitase Yahve, adică în punctul de repetiţie, care îl face să

treacă prin eternitate. Această trecere momentană – cât o eterni-
tate, totuși – este încercarea pe care i-o pretinsese, în numele cre-
dinţei, Yahve. Însă, deși conștiinţa/situaţia lui Abraham este
exemplară și absolută în punctul de repetiţie, graţie speranţei ab-
solute, ea nu durează și va fi coruptă după ce acest moment va fi
trecut.

Analogia cu înţărcarea (departe de a fi valabilă numai pe
plan personal) poate răspunde la această obiecţie : este adevărat
că, odată momentul de „eternitate” trecut, viaţa devine co-
ruptă/coruptibilă – și știm că Abraham și Isaac nu pot fi plasaţi din-
colo de condiţia umană - , însă la fel de adevărat este că, graţie
sânilor înnegriţi, pruncul va fi realmente înţărcat. Prin urmare. Abra-
ham și Isaac nu mai sunt aceeași de dinainte, ci „înţărcaţi” , adică re-
născuţi. Bucuria și seninătatea în urma acestei încercări reușite sunt
semnele evidente ale acestei renașteri.

In capitolele următoare - Problemata I, II, III - , Kierkegaard
deschide un examen dialectic în cadrul căruia incoruptibilitatea cre-
dinţei este salvată la nivelul condiţiei umane, prin suspendarea te-
leologică (teleos- gr. scop) a eticii.

* * *

EEffuuzziiuunneeaa  pprreelliimmiinnaarrăă**
Kierkegaard examinează aici două aspecte : fondul auten-

tic al credinţei - ascuns în idee - și pluralitatea formelor, ce sunt ac-
cesibile omului obișnuit, în modul de înţelegere prin imitaţie. 

Kierkegaard relatează o situaţie banală: într-o zi pastorul
vorbește la slujba de duminică despre Abraham; a doua zi , un eno-
riaș îl întreabă ce crede dacă, pentru a-și întări credinţa în Dumne-
zeu, și-ar ucide fiul, precum îl jertfise Abraham, pe Isaac. Or pastorul
se grăbește să-l indemne ca nu care cumva să comită un asemenea
asasinat oribil. Ne regăsim astfel în faţa unei contradicţii de princi-
piu înlăuntrul credinţei, și care conduce la o întrebare simplă: oare
de ce numai Abraham ar avea dreptul să-și jertfească fiul pentru a
demonstra credinţa în Dumnezeu ? Răspunsul că Abraham este
„alesul” , nu este satisfăcător. 

Kierkegaard explică : a vorbi despre Abraham în termeni
de personaj glorios și excepţional, atunci când pentru a-și mărturisi
obedienţa în fata lui Dumnezeu, își sacrifica propriul fiu, pe Isaac,
este o enormă gogoriţă, fabricată din retorica și din neînţelegerea
fondului credinţei: : „ceea ce omitem în istoria patriarhului (Abra-
ham), este angoasa ; căci dacă nu are nicio obligaţie morală faţă de
bani în general, totul în schimb este legat de fiul său prin cea mai
nobilă și mai sacră dintre obligaţii. Or angoasa este periculoasă pen-
tru spiritele efeminate; o trecem sub tăcere; totuși, pretindem a
vorbi despre Abraham” (TC - III,90).

Cum poate fi înţeles Abraham ? Poate fi el admis azi prin
lumina moravurilor din timpul său ? Nu, fiindcă apelul la acele mo-
ravuri nu ar servi la nimic, din moment ce ele nu pot fi trăite în pre-
zent. 

Dacă Abraham nu este sanctificat, atunci el este culpabil,
fiind în situaţia simplului muritor care a comis o crimă abominabilă.
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Or Abraham nu-și depășește niciodată condiţia de muritor. Alter-
nanţa etic– religios produce astfel automat o retorică confortabilă :
asasin- sacrificator. Problema rămâne însă nerezolvată, în absenţa
angoasei. 

Kierkegaard readuce în discuţie prima sa ipoteză din At-
mosfera: nicio urmă de îndoială nu traversează spiritul lui Abraham
; Isaac trebuie sacrificat în numele poruncii lui Yahve, așa ca dru-
mul până la Moriah nu mai este neapărat necesar, fiindcă jertfa
poate fi îndeplinită oriunde. Ipoteza constituie, desigur, o invitaţie
făcută cititorului de a se pune în locul lui Abraham într-o dimen-
siune temporală, de pasiune și carne. Nu intram în Abraham pentru
a face vreun joc de conștiinţă poetică (și peste timp transmisă cre-
dincioșilor), ci pentru a trăi în și din această conștiinţă omenească.

Resemnarea lui Abraham poate fi acceptată ? Niciodată,
căci ar fi un surogat al credinţei, răspunde dintr-un foc, Kierkegaard.
Pentru Kierkegaard, căutarea spirituală - aceea care poate răspunde
la unele întrebări de fond (despre credinţă) – este mișcarea infinită
a spiritului ”pentru a mă regăsi și odihni mereu și mereu în mine în-
sumi”(TC) . Aceasta mișcare infinită nu poate însemna însă mai mult
decât curajul omului de a sta drept în fata lui Dumnezeu, adică în re-
semnare. Credinţa înseamnă încă mai mult: bucuria de a-l fi recâ-
știgat pe Isaac. Cum poate fi atinsă aceasta bucurie ? Nu trebuie
neglijat în niciun moment că nici Abraham și nici Isaac nu sunt con-
cepte, idei, idealuri, miraje, prototipuri iconice ale credinţei, ci fii-
nţe vii, în carne și oase, a căror viaţă plenară se petrece pe pământ
și nu în ceruri. Relaţia lui Abraham cu Dumnezeu este intransmisi-
bilă, dar ea este vie și nu secretă. Iată de ce Abraham tace, fiindcă
nu poate transmite intransmisibilul, fără însă ca prin aceasta sa ac-
cepte ca Isaac sa-si piarda viata. E de la sine înţeles că trebuie să ex-
cludem, în ce-l privește, orice resemnare sau consolare pentru vreo
viaţă de după moarte – ce este obsesia creștinismului latin dusă la
paroxism prin Dante. Prin urmare, nu este vorba de aspectul raţio-
nal al situaţiei, ci de ceea ce îl transgresează până în ultima clipă,
atunci când cuţitul mâinii sale poate atinge mortal carnea lui Isaac.
Și numai atunci credinţa se sublimează. Adică este vorba de absur-
dul în virtutea căruia Abraham desfide raţiunea de a se resemna, și
numai astfel viaţa lui Isaac este salvată în mod autentic, prin ur-
mare este sursa de bucurie adevărată. Acest absurd se revendică
din acel întreg spiritual al lui Abraham pe tot parcursul voiajului
spre Moriah, cu speranţa absolută că Yahve se va răzgândi sau își va
retrage aceasta încercare. Nu același lucru se produce cu Iov, însă în
cazul lui Abraham, Yahve își retrage încercarea prin gestul îngerului
care oprește mâna ucigătoare ce ţine cuţitul. Deși Yahve ar fi putut
să-l învie ulterior pe Isaac sau să-l înlocuiască cu o mie și unul de
alţi copii, nu acesta este scopul divin. Yahve așteaptă speranţa care
să fie confirmată până la capăt – ceea ce se petrece efectiv- , și care
anulează orice încercare a credinţei, pentru că ea însăși este mani-
festarea Credinţei. 

Kierkegaard admite de a fi recurs la dialectică: „dialectica
credinţei este cea mai subtilă și mai remarcabilă dintre toate; ea are
o sublimitate pentru care nu-mi pot forma decât o idee, nu mai mult
”(TC- III, 98). În acest sens, în mișcarea infinită a spiritului, remarca
Kierkegaard, se regăsesc pluralitatea riturilor și (pre)judecăţilor din
care am dori să extragem exemple de viaţă sau de moarte, însă la
acest nivel, orice încercare este comparabilă, prin dialectica ei spi-
rituală, cu aceea de a transforma vinul în apă, pe când credinţa este

reflectată simbolic de transformarea apei în vin. „Orice mișcare in-
finită (a spiritului), continuă Kierkegaard, se efectuează prin pa-
siune, și nicio reflexie nu poate produce mișcarea” (TC-III,106)

Pasiunea, ca mișcare infinită contradictorie, este forţa sal-
vării omenești a lui Isaac. Asemenea unui fluviu ce este silit să
treacă prin defileul muntelui (Moriah), ea se bifurcă în două braţe :
resemnarea infinită – vezi cele patru ipoteze din Atmosfera - , care
îl conservă pe Isaac cu preţul mâhnirii și durerii, și speranţa, care
este ieșirea lui Abraham spre bucurie și seninătate. Pasiunea, pen-
tru Kierkegaard, „este salt perpetuu în viaţă, care explică mișcarea,
în timp ce mediaţia (adică reflexia - gândire ce este mediată de mo-
ravuri) este o himeră care, la Hegel, trebuie să explice totul și care
este în același timp singurul lucru pe care niciodată nu a încetat să-
l explice” (TC- III,105) 

In virtutea pasiunii, cavalerul credinţei – Abraham – des-
fide resemnarea infinită (în chip de dovadă a credinţei), și prin
aceasta am putea spune că ridică credinţa de pe soclul ei estetic și
etic pentru a o așeza în sfera absurdului. Însă numim absurd, în
acest caz, ceea ce nu este cuprins în posibilităţile raţiunii, dar care
este posibil prin manifestarea voinţei divine. A recunoaște această
imposibilitate raţională, și în același timp a crede în posibilitatea ra-
ţională a contrariului ei – absurdul- , constituie paradoxul lui Abra-
ham. 

Putem lua în discuţie temporalitatea pentru a constata în
ce măsură o asemenea stare existenţială generează contrariul ei.
Abraham nu poate renunţa la viaţa umană – ca temporalitate- , or
drumul spre Moriah înseamnă tocmai aceasta renunţare, pas cu pas
mai aproape de moarte, spre pierderea lui Isaac, deci și a lui însuși.
Mișcarea infinită a resemnării dezvoltă în ea însăși propriul ei con-
trariu -mișcarea infinită a speranţei. Odată cu apropierea clipei fa-
tidice – morţii lui Isaac - , speranţa salvării se multiplică pentru a
pulveriza resturile raţionalităţii unui sacrificiu divinin. Și vice-versa:
mișcarea infinită a speranţei naște în ea mișcarea infinită a resem-
nării, care reface raţionalitatea. Cele două pasiuni sunt antagoniste
și unitare într-o măsură infinită. Prin urmare, credinţa nu se poate
lipsi de niciuna din ele. 

Kierkegaard apreciază că fiecare dintre noi suntem mai
degrabă atrași de îndeplinirea resemnării infinite, căci acesta este
aspectul raţional și ușor accesibil, adică cu pasiuni rezonabile, ordi-
nare, fără să știm sau să ne neliniștim prea mult că în noi înșine zace
de asemenea speranţa infinită, extraordinară, care este aspectul
absurd, pasiunea irezonabilă, sens pentru care credinţa poate fi
descoperită/aflată în individualitatea cea mai profundă, ceea ce în-
seamnă și tăcere, precum este la Abraham.

Va urma

Note : 

* - Teamă și cutremur este împărţit în capitole – după cum urmează : Atmos-
fera (I, II, III, IV), Elogiul lui Abraham, Problemata (Efuziunea preliminara, I, II,
III); de asemenea, în lucrare sunt prezente Cuvânt înainte și Epilog
**-Teamă și cutremur - titlul este preluat din Epistola către Filipeni a lui Paul,
2, 12 : 
„Drept aceea, iubiţii mei, precum totdeauna m-aţi ascultat, nu numai când
eram de fata, ci cu atât mai mult acum când sunt departe, cu frica și cu cu-
tremur lucraţi mântuirea voastră”
***- Pseudonim al lui S. Kierkegaard.
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4* - Comentatorii atribuie deseori- cu îndreptăţire- acest exemplu ca fiind un mesaj mascat din partea lui Kierkegaard către Regine Olson, fosta sa lo-
godnică, pe care el o părăsise după anunţarea logodnei, deci cu preţul unor grave prejudicii sociale pentru tânăra logodnică, în numele unei atitudini de
extracţie filosofică: seducătorul (Kierkegaard) trebuia să „înţarce” iubita sa precum mama își înţarcă pruncul, adică Regine trebuia să fie condusă a trece
de la imaginaţia estetică (a dragostei) spre un stadiu superior (spiritual). Regine Olson s-a măritat ulterior cu un alt bărbat, spre adânca dezamăgire a lui
Kierkegaard. 
Epigraful operei Teama și cutremur este o dovada suficientă în acest sens (al mesajului secret către Regine) : „Ceea ce Tarquinus Superbus dădea de înţe-
les prin florile de mac culese din gradina sa, numai fiul său le înţelese, dar nu și mesagerul” – cf. Valerius Maximus VII, IV 2, potrivit căruia atunci când fiul
său cuceri cetatea Gabies, el trimise tatălui sau un mesager prin care îl întreba ce trebuia să facă cu cetatea cucerită. Tarquinus, care nu avea încredere
în mesager, îl conduse într-o gradină si, fără să rostească vreun cuvânt, bătu cu bastonul ramura cea mai mare cu flori de mac, indicând astfel fiului sau,
prin mesager, că Gabies trebuia să piară. Kierkegaard a tras aceasta anecdotă dintr-o scrisoare a lui J.G. Hamman către J.G. Linder în data de 20 martie
1763. (nota extrasă parţial din Oeuvres completes, V, de Soren Kierkegaard- l’Orante, Paris, 1972- nota traducătorului P.H. Tisseau și E. M. Jaquet- Tisseau). 

Glosar 

Abraham – deși Avram/Avraam în românește; pentru o mai bună corelare cu textul original al lui Kierkegaard.
Hegel, Georg Wilhem Friederich- (1770-1831), filozof german, reprezentantul cel mai important al idealismului german din
secolul al IX-lea. Hegel are marele merit de a fi iniţiat interpretarea dialectică a realităţii. 
Kant, Immanuel – (1724-1804), filozof german, fondatorul filozofiei clasice germane; a elaborat idealismul transcendental. 
Kierkegaard, Soren - (1813-1855), filozof religios danez, premergător al existenţialismului modern; critic al sistemului filo-
zofic hegelian. 
Sichem – prima capitală a regatului Israel, la câţiva kilometri de actuala Naplouse, - fondată în sec. XIX- i.e.n. 
Yahve /Yahveh- Dumnezeul Bibliei ebraice, în timpurile lui Abraham, în regatul Israel. 

Bibliografie 

Teamă și cutremur - Dialectica lirică (1843) de Johannes de Silentio***– Soren Kierkegaard ; vol. V, Oeuvres completes,- 1972,
L’Orante , Paris, trad. în fr. T.H. Tisseau și E.M. Jaquet-Tisseau.
Fărâmituri filosofice (1844) – Johannes Climacus ***- Soren Kierkegaard; Gallimard, Paris, 1990- trad. în fr. Knut Ferlov și Jean-
Jacques Gateau
Post-Scriptum la fărâmituri filozofice (1846) - Soren Kierkegaard- Gallimard, Paris, 1949 - trad. în fr. Paul Petit
Le vocabulaire de Kirkegaard – Hèlène Politis – Ellipses, Paris, 2015
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OOffeelliiaa AArrmmaașșuu se stabilește în Canada în anul 1987 și se dedică pic-
turii de icoane. Lucrează cu dragoste și pasiune, participă la expo-
ziţii colective și personale în Canada și Statele Unite. Lucrările
dânsei se află în colecţii particulare din România, Canada, Polonia,
Belgia și Statele Unite. Tablourile Ofeliei Armașu expuse în mai la
Galeria Valmi au avut mare succes. „Nuferii” au fost unul din pri-
mele tablouri vândute. Celelalte, de inspiraţie orientală, cu peisaje
din Grecia și Maroc au încântat prin colorit și desenul ușor naiv și
eliptic, asemănător lui Matisse și Paul Klee.

MMiihhaaeellaa BBooiiccuu, pe numele ei de artistă MELLLA (la fel și pe contul ei
facebook conceput pentru expunerea lucrărilor ei) este la prima ei
expoziţie, însă multe din lucrările ei fac parte din colecţii particu-
lare. A făcut donaţii pentru emisiunea de radio românească de la
Montreal a lui Adrian Ardelean, a donat o lucrare de Ziua României
Asociaţiei Culturale Române și Comunităţii Moldovenilor din Que-
bec, înmânând lucrarea dnei Ala Mîndîcanu și alte donaţii pentru a-
și ajuta prietenii la diverse ocazii. A fost plăcut impresionată de
calitatea expoziţiei și de profesionalismul participanţilor. Tablourile
cu care a participat sunt naturi statice cu fructe, flori, vase, etc, într-
un spirit ușor baroc, redând opulenţă și plenitudine. IIoonnuuţţ BBuurruu--
iiaann, pictorul de origine română din Spania, care a fost invitatul
acestei expoziţii (în care a prezentat o serie de portrete de celebri-
tăţi din domeniul picturii, literaturii și muzicii pe plan internaţional),
declară despre sine că, cu toate că ar vrea să se considere un artist
self-made, a făcut studii de specialitate la Liceul Ștefan Luchian din
Botoșani, la Institutul de Arte Plastice din București și la Universi-
tatea de Arte Plastice din Murcia, Spania.. Și noi am observat că este
o mare speranţă a picturii moderne (și este un excentric neliniștit,
pe un calapod de om bun și simţit) și îi urăm mult succes!

AAnnccaa CCiiuuppiittuu a prezentat cu ocazia expoziţiei de la galeria Valmi, o
parte din ultima sa serie de tablouri intitulată „Turma de oi”, ca o în-
cercare de transhumanţă peste ocean a elementului mioritic pe
care-l purtăm în bagajul nostru genetic. Dar desigur, privitorului
răbdător îi revine sarcina decriptării mesajului transmis prin gest și
culoare. Folosirea motivelor repetitive, ușor geometrizate înscriu
aceste picturi direct pe piedestalul artei contemporane de calitate.

CCaarrmmeenn DDoorreeaall, numele de artist al poetei-pictor Carmen Ţuculescu-
Poenaru, autoare a sute de tablouri în ulei și acrilic a fost prezent la
expoziţia de grup de la Galeria Valmi în mai 2018, ca și în mai 2014.
Tablourile sale sunt expuse în galerii de artă și fac parte din colecţii
particulare din România și America de Nord. Lucrările sale artistice
sunt expuse în Europa și în America de Nord în galerii de artă și co-
lecţii de particulare În creaţiile lui Carmen Doreal, ordinarul devine
extraordinar și bucuria ei de viaţă este de neuitat, rămânând înti-
părită pe pânză și în memoria celor care îi privesc tablourile. Din ta-
blourile expuse extragem, ca o caracteristică generală, amprenta
stilului popular românesc de motive florale și geometrice repetitive,
care reprezintă simfonii de culori și sentimente exuberante.

DDooiinnaa FFaallccoonn, artista montrealeză de origine romana pictează în stil
realitate abstractă. De când și-a descoperit pasiunea de a picta,
Doina a avut numeroase expoziţii de grup sau solo. Pentru a me-
nţiona doar câteva din ultimul an: “Sentiers en couleurs» grup de 3
artiști, “Dans l’œil du spectateur » expoziţie solo, «Imagine » la ga-
leria Art Premier – grup de 5 artiști, « Rêver en couleurs » la Hachem
– grup de 5 artiști, “Le monde en couleurs” la galeria Valmi. In pre-
zent expune la “Studio77” în Point-Claire. Doina este membra a gru-
pului artiștilor din West island, si a grupului artiștilor din Ville de
Mont-Royal. Doina folosește uleiuri, acrilic si tehnici mixte, picturile
sale sunt vii, pline de lumina si culoare, vibrante de energie. Ta-
blourile Doinei sunt răspândite in America de Nord, Europa, Scan-
dinavia, India si Israel. Mai multe despre arta sa la : wwwwww..ddooiinnaa..ccaa

VVaalleerriiaa GGrruuiiaa, directoarea Galeriei Valmi din Outremont, galeria
unde a avut loc expoziţia, și co-organizatoarea evenimentului, a fost
studentă la Arhitectură în România și a practicat această meserie
timp de 15 ani. Acestei practici îi datorează stăpânirea la perfecţie
a perspectivei și a profunzimii tablourilor ei. În prezent este și pro-
fesoară de pictură la diverse asociaţii de pictori din care face parte
(Asociaţia Artiștilor din St-Laurent, Atelierul de Acuarelă Le Partage,
și Table rond sur les Arts de la Ville Mont-Royal). Tablourile ei sunt o de-
lectaţie prin tușele fine și exacte, tehnici avansate și colorit.

Pictori români din Montreal

expoziţia de pictură Palettes des couleurs de la Galeria Valmi 2018 

Eseu
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Începând din 2014, Eva Halus, pictoriţă și scriitoare a organizat împreună cu Valeria Gruia Rădulescu, pictoriţă și proprietara galeriei
Valmi din Outremont o expoziţie de grup cu pictori români din Montreal, în luna mai, atunci când culorile tablourilor se asortează fru-
mos cu florile și verdeaţa de afară, care izbucnesc într-o efervescenţă de primăvară. Anul acesta, galeria Valmi își va deschide din nou
porţile pentru a treia expoziţie majoră cu pictori români din Montreal, ca și până acum, în luna mai.
Iată câte ceva despre artiștii participanţi la expoziţia din mai 2018!



Picturile pe care IIoonneellaa MMaannoolleessccuu le-a realizat cu entuziasm și in-
spiraţie pentru această expoziţie sunt pline de mișcare, sensibili-
tate și fantezie. Rezultatul : o lume pitorească care nu are nimic de
a face cu lumea ordinară. Picturile ei fac parte din muzee și galerii
de artă din lumea întreagă. Ea a știut să combine în personalitatea
ei talentul de cercetătoare în literatura franceză clasică și traducă-
toare, cu arta picturii de icoane și cu pictura de șevalet.

IIuulliiaa MMuurrgguulleessccuu a început să picteze acum cinci ani în joacă. Deci-
zia a fost luată în urma dezamăgirilor pe care produsele de artă co-
mercializate în marile magazine i-au creat-o, neavând nici un suflet,
și netransmiţând nici un sentiment. Pictura a ajutat-o să se relaxeze
și să se deconecteze de stresul vieţii cotidiene, devenind un loc de
refugiu. Picturile ei, cu subiecte alese din peisajul satelor, pădurilor
și câmpiilor, sunt realiste, cu o gamă de culori pastelată, fiind foarte
atractive. Expoziţia Le monde en couleurs a fost prima sa expoziţie la
care a participat și s-a bucurat din plin de această expunere alături
de pictori profesioniști.

MMiicchheell MMuurrgguulleessccuu, inginer și profesor la Facultatea Politehnică a
Université de Montréal, de la ieșirea lui la pensie a putut reîncepe
să-și onoreze pasiunea tinereţii sale pentru pictură, dedicându-se
picturii de șevalet. Membru al Societăţii de Arte Vizuale în Direct Inc.

Lachine și al Atelierului de Pictură din Lachine, organizate de către
Maurice Tessier, pictor și creatorul proiectului « Les Dimanches au
canal ». În spatele tendinţei sale impresioniste se întrezăresc con-
strucţii geometrice precise și un balans de culori, lumini și umbre
bine calculat și echilibrat. Aproape că vedem cum un peisaj real este
transpus pe pânză cu acel plus pe care numai un adevărat artist îl
poate da, când prin tehnica și viziunea sa, îl transformă într-un
obiect de artă.

DDaanniieellaa MMuușșeett este născută în România, în judeţul Neamţ. A studiat
pictura la Școala Populară de Artă ‘’Ion Irimescu’’ din Suceava, clasa
profesorului Dumitru Rusu, pe care o absolvește în 2003, an în care
obţine și un premiul III la concursul naţional al școlilor de artă, se-
cţia artă grafică. Sosește cu familia la Montreal în 2004, unde se sta-
bilește și continuă pasiunea ei pentru pictură. Membră a mai multor
asociaţii de artiști din România, Canada și alte ţări, ea a participat
la mai mult de 30 de expoziţii de grup și individuale din România și
Canada.
Operele sale se disting prin naturaleţe și s-au remarcat prin ‘’ tușa
personală ‘’ cu ocazia unor mari expoziţii de grup în România, cu ar-
tiști pictori de mare valoare, în spaţii expoziţionale remarcabile,
cum ar fi ‘’ Sala pașilor pierduţi’’ de la Universitatea Gh. Asachi, Iași
(expoziţie prezidată de pictorul Sabin Bălașa )’, ‘’Forumul german
din Iași ‘’, Universitatea Ștefan Cel Mare, din Suceava, dar și în Mon-
treal, unde se situează ca finalistă la concursul ‘’Maitre en arts vi-
suels de la Banque Nationale ‘’, cu ocazia săptămânii angajaţilor, în
anul 2005. Operele sale fac parte din colecţii publice și private din
România și Canada.

TTaattiiaannaa SSrraaggaarr stăpânește cu măiestrie mai multe medii : acuarelă,
creion, tuș și pictura în ulei pe suport de hârtie, carton, sticlă, ple-
xiglas și pânză. Însă de 20 de ani pictează numai în ulei, în stil im-
presionist, cu un puternic accent grafic, reminiscenţa studiilor de
desen din tinereţe. Subiectul ei preferat este natura, în special apa,
copacii și florile, dar din când in când realizează portrete și compo-
ziţii complexe. Are mult talent în a reda jocul de lumini și umbre prin
aplicarea dozată a culorilor, fapt care face ca tablourile ei să fie
foarte decorative.

RRooddiiccaa  VViinnccăă a îndrăgit pictura încă din copilărie și de-a lungul ani-
lor s-a dedicat acestei pasiuni. Este membră a Cercului de artiști
plastici și sculptori din Québec, membra a Federaţiei Canadiene a
artiștilor. Anul acesta a participat la o expoziţie de grup în Franţa,
care a avut loc în Carente Maritime - Labbaye de Fontdouce, un
locaș vechi de 900 de ani, cu tradiţie în găzduirea artiștilor și a ex-
poziţiilor internaţionale, unde a câștigat Medalia de bronz cu lucra-
rea ‘’Le péché’’ . În 2017, cu ocazia Galei Internaţionale de arte
vizuale “Sunet și lumină” i s-a decernat Medalia de bronz pentru ori-
ginalitate ,valoare estetică și tehnică pentru lucrarea ‘’Poppiers’’, în
cadrul expoziţiei Cercului de Artiști Pictori și Sculptori din Québec.
Rodica Vincă a avut expoziţii personale 2016-2017, care au avut loc
la “Chateau Napoleon” în Rosemerre, precum și  numeroase expo-
ziţii de grup. În luna august anul acesta a avut loc vernisajul expo-
ziţiei personale la biblioteca Sylvain Garneau - Sala Sylvain Garneau,
iar în luna septembrie a participat la o expoziţie internaţională în
Polonia.
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În 1918 s-a înfăptuit unirea tuturor teritoriilor locuite de români
într-o Românie Mare. În anul acesta, se împlinesc 100 de ani. 
În anul 1918, românii nu au realizat doar unirea tuturor terito-
riilor românești, subjugate vremelnic de vecinii hrăpăreţi, într-
o ţară. În 1918, s-a înfăptuit dezrobirea milioanelor de români
transilvăneni, din jugul iobăgiei, impus de sute de ani de Impe-
riul Austro – ungar; a mai fost o mișcare de trezit, ajutându-i pe
românii din Basarabia și din Bucovina să se scuture de frica Si-
beriei și să iasă din mrejele asimilării forţate ale Imperiului
Ţarist și al Imperiului Austro – ungar.

Acum când unele state vecine României și chiar unele organi-
zaţii din interiorul ei, profitând de actuala conjunctură econo-
mică a ţării, încearcă să dizolve sentimentul de unitate al
românilor, cu atât mai mult este necesară sublinierea acestor
evenimente, glorioase ale trecutului românesc.
Academia Română, sectoarele culturale, școlile din România și,
Comunităţile Române din diasporă, serbează azi acest fapt re-
marcabil , prin diferite manifestări: conferinţe și/sau spectacole
artistice. Scopul acestor acţiuni este să redeștepte în inimile ro-
mânilor simţământul unităţii și al măreţiei României Mari.

Românilor din Canada Festivităţile Centenarului ne-au reamin-
tit de originea noastră și de sentimentul identităţii noastre ro-
mânești. 
Imigranţii canadieni, politici, economici sau alungaţi de regimul
comunist din Ţara Românească, indiferent de motivul plecării,
ajungând aici, am fost obligaţi să ne adaptăm și să ne integrăm
în noua structură a societăţii canadiene, pentru a-ne crea o si-
tuaţie economică și o viaţă socială la nivelul localnicilor. 
Activităţile inspirate de Centenar, în afara trezirii sentimentu-
lui identităţii și al originii noastre, ne-a conștientizat datoria de
a forma aici în Canada o comunitate românească viabilă, care să
nu-și uite originea, așa cum au reușit s-o facă alte comunităţi
culturale, unii de peste 100 de ani.

***

Primul val de imigraţi, veniţi între 1880 și 1930, erau ţărani, unii
neștiutori de carte, stabiliţi în vestul canadian și deveniţi fer-
mieri, sau în est deveniţi muncitori în fabrici. După 1930, cu fie-
care nou recensământ, însă se micșora numărul celor ce se
declarau români și numărul celor născuţi cu limba maternă
limba român.
După a doua generaţie ei s-au asimilat comunităţilor engleze

Centenarul în comunităţile Canadiene de origine română

majoritare. Motivul nu a fost lipsa de unitate. Deși ei au format
comunităţi în jurul bisericilor românești, zidite de ei, aceasta nu
i–a ajutat să-și păstreze identitatea. Motivul asimilării, incredi-
bil, era moda de a-și schimba numele, englezindu-l, pentru a
avea aceiași rezonanţă cu a indivizilor, societăţii anglofonă, ma-
joritari.
Mai trebuie amintit faptul că jumătate din fermierii români sta-
biliţi în preeriile canadiene, mai ales din Saskatchewan, din
cauza unor conflicte interconfesionale apărute după 1945, au
trecut de la religia ortodoxă română la religia anglicană, bap-
tistă sau catolică. Astăzi, a treia și a patra generaţie, își caută
originea etnică. Fenomen necunoscut în restul Canadei.

***

După statistica Episcopiei Ortodoxe Româna a Americii cu sediu
la Vatra, realizată la începutul instalării regimului comunist din
România, când imigraţia a fost oprită pentru circa 50 de ani, 75
% dintre tinerii români făceau căsători mixte. Când unul din soţi
nu cunoșteau limba română, cuplul mixt părăsea biserica.
În 1950, Episcopul Valerian de la Episcopia Ortodoxă Română a
Americii (Vatra) pentru ca tinerii să nu se îndepărteze de tradi-
ţiile și de religia părinţilor și strămoșilor lor iar bisericile orto-
doxe românești să nu rămână goale, a legiferat introducerea în
biserici a limbii engleză, ca limbă de cult.
Rezultatul a fost supravieţuirea bisericilor. Cuplurile mixte au
rămas mai departe la Biserica Ortodoxă Română. O altă reper-
cusiune a fost convertirea, an de an de noi enoriași, de limbă en-
gleză, la credinţa ortodoxă română.

***

Al doilea val de imigranţi, a venit după 1950, ca refugiaţi poli-
tici, în urma instalării Regimului Comunist în România. Majori-
tatea acestora erau oameni cu studii universitare, ce au ocupat
în Quebec posturi de conducere în diferitele compartimente ale
universităţilor, spitalelor, companiilor industriale de stat și par-
ticulare. Prezenţa lor a ajutat la supravieţuirea comunităţilor și
bisericilor românești. Dar surprinzător, copii lor, la a doua ge-
neraţie, marea majoritate, cu căsătorii mixte s–au asimilat, în-
străinându-se de biserică, comunitate și de tradiţia română. 

***

Șansa de a forma în Canada o comunitate română viabilă, așa
cum am mai arătat, a apărut abia după căderea regimului co-
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munist din România. Evenimentele din 24 aprilie 1990 din Piaţa
Universităţii au declanșat al 3-lea mare val de imigranţi români,
care au favorizat concentrarea de mari colectivităţi în capitalele
provinciilor și în marile orașe industriale, constituite din familii
de tineri mai ales cu studii universitare, elita intelectuală a Ro-
mâniei.

Astăzi, specialiști români din domeniile tehnice, sănătate, în-
văţământ, cultură, artă, fac concurenţă specialiștilor localnici
instruiţi în școlile canadiene. Viabilitatea comunităţii române
va depinde în viitor de păstrarea tradiţiilor, a sentimentului
identităţii și a limbii române, pe termin lung. Viitorul limbii ro-
mâne în biserici este asigurat pe termen neprevăzut.
Acum când ţara noastră est Canada, când copii noștri sunt edu-
caţi în școli canadiene sădindu-le în suflet dragostea de patria
canadiană, pentru viabilitatea comunităţii române părinţii au
obligaţia de a cultiva în paralel sentimentul apartenenţii comu-
nitare, păstrarea identităţii și dragostea pentru pământul unde
zac mormintele părinţilor noștii.

O comunitate viabilă pe termen lung, pentru a se defini, trebuie
să-și cunoască istoria. În Quebec, comunitatea română, deși s-
a format în timpul colonizării teritoriilor canadiene, deci între
1880 și anul 1930, primul ziar românesc apare abia în 1990, la
aproape 100 de ani.

Comunităţile etnice ce au supravieţuit de peste un secol, pe pă-
mântul canadian, s-au unit în jurul unor instituţii cu caracter re-
ligios și cultural. Este o cale prin care se păstrează, tradiţiile și se
menţine identitatea unei comunităţi.

Comunităţile ce nu-și păstreză limba și credinţa religioasă, sunt
destinate dispariţiei, prin asimilare. 
Un rol important în viabilitatea comunităţii, îl au bisericile ro-
mânești, existente în toate comunităţile canadiene de origine
română. Datoria lor este să unească comunitatea din jurul bi-
sericii cu comunităţile din jurul celorlalte biserici. Avem deja
exemple în care comunitatea care se dăruiește altora cu atât
mai mult ea devine mai puternică și mai căutată de enoriașii ro-
mâni. Pentru că nu toţi cei 51 de mi de români din Quebec frec-
ventează bisericile.

Astăzi, în Montreal, există un adevărat centru de cultură româ-
nească, cu reviste literare și ziare de informare. Scopul acestui
curent cultural de limbă română va trebui dirijat spre unitatea
comunităţii române și nu spre dezbinarea ei, cultivată de unii
ziariști.

Personalităţile implicate în manifestările culturale trebuie să re-
nunţe la orgoliile și veleităţile de conductori și să nu se lase ma-
nevraţi de alte interese, optând permanent pentru viabilitatea
marii comunităţii.

Scopul organizării festivităţilor culturale nu trebuie să urmă-
rească doar cultura ci unirea comunităţii prin cultură. Revista
Candela de Montreal, Festivalul Candela, (lansat în anul 2016,

este azi, la a 3-a ediţie), Corul la Muse, cenaclul literar, cenaclul
de istorie și toate organizaţiile culturale existente, trebuie să-și
axeze scopul numai pe afirmarea unităţii comunităţilor române
din Marele Montreal.

Festivalul Candela este azi pentru a treia oară, cel mai amplu
eveniment cultural al comunităţii române din Marele Montreal.
Festivalul Candela, este organizat cu participarea a celor mai in-
fluente organizaţii comunitare și unește reprezentanţii tuturor
domeniilor culturii și artei din Montreal. În prezent, în Comite-
tul de organizare al „Festivalul Candela 2018„ sunt reprezentaţi
conducătorii la, 5 organizaţii culturale: 

Redacţia revistei literare Candela de Montreal;
Asociaţia Culturală Română; 
Cénaclului de Istorie Mihai Bravul; 
Cénaclului de literatură Mihai Eminescu 
și Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români. 
Festivalul Candela, în 2018, a implicat în activitatea sa un 
număr de 40 de artiști și iubitori de artă.
În viitor vom include și reprezentanţi ai altor organizaţii. Astfel,
vrem să realizăm un colectiv care să dea amploare acestei ma-
nifestări culturale și să reprezinte întreaga comunitate română
din Montreal.

***

Pentru că principalele motive ale asimilării sunt căsătoriile mixte,
singura cale dificilă dar necesară ar fi realizarea de activităţi ce fa-
vorizează întâlnirile dintre tinerii români. 
Locul de întâlnire, cel mai normal, ar fi biserica, dar tinerii de azi,
de la 15 ani foatre puţini mai vin cu părinţii la biserică.
Iniţiativele de activităţi clasice utilizate de români și de alte comu-
nităţi sunt: 
o școală particulară românească; avem proftesori de elită care 
s-ar dăruii învăţământului în limba română.( Bil-ul Parlamentului
Provinciei Quebec prin care se aprobă încorporarea Bisericii Ro-
mâne Ortodoxe de Montreal, Buna Vestire, din februarie 1914,
aprobă înfiinţarea unei școli cu predare în limba română, franceză
și engleză.)
Tabere de vară pentru copii până la 17 ani, care au existat la 
Biserica Buna Vestire. O iniţiativă nouă ce merită pomenită este a
părintelui vicar Liviu Alexandrescu de la Biserica Buna Vestire, care
pentru a treia oară, a organizat o tabără de vară, anul acesta de 60
de copii între 6 și 17 ani. Scopul taberei pe lângă învăţarea religiei
este și pentru ca tinerii să se cunoască între ei. Este un exemplu ce
îl poate realiza fiecare biserică românească. 
Astăzi lipsesc asociaţiile tinerilor români, din universităţi, cari. 
în 1997 existau.
Balurile pentru tineret, abandonate inexplicabil, ar trebui 
organizate în fiecare an.

Activităţile enumerate mai sus sunt doar iniţiative care au mai exis-
tat în comunitatea românească și care din lipsă de indivizi curajoși,
astăzi sunt date uitării. 
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O aniversare literară românească în capitala canadiană Ottawa

Puţini dintre noi mai știu astăzi că în primăvara anului 2001 un
grup de români stabiliţi la Montreal au decis să constituie Aso-
ciaţia Canadiană a Scriitorilor Români-A.S.C.R..  La acel moment
ctitorial, au fost prezenţi Zoe Torneanu-Vasiliu, Ionela Manolescu,
Felicia Mihali, Irina Egli, prof. univ. dr.  Sorin Sonea, prinţul Eugen
Enea Caraghiaur, pr. prof. univ. dr. Cezar Vasiliu, George Filip şi
Alexandru Cetăţeanu. Apoi au aderat la Asociaţie alţi membri pre-
cum dr. Jean Ţăranu - un patriot care avea să primească “Ordinul
Canadei” pentru activitatea sa comunitară, foarte apreciată în
Ţara Frunzei de Arţar, scriitorul Constantin Clisu, Livia Nemţeanu,
Maia Cristea-Vieru, poetul prof. univ. dr. Antoine Soare şi mulţi
alţii (www.scriitoriiromani.com). Poetul Alex Cetăţeanu a fost
ales ca preşedinte. 

S-au scurs de atunci trei lustri şi din iniţiativa Ambasadei Ro-
mâniei la Ottawa,  în 29 iunie  2016 s-a organizat o reuniune lite-
rară menită să marcheze aniversarea celor 15 ani de activitate
culturală ai acestei asociaţii singulare ca importanţă. În întâmpi-
narea unui asemenea eveniment au venit şi câţiva membri ai
Asociaţiei  Românilor din Ottawa-Gatineau, care au luat parte ac-
tivă la reuniunea festivă (fiind în plus şi organizatori). 

Abia sosiţi de la Montreal în capitala Canadei, ne-am încărcat de
atmosfera unui moment politic special,  prima reuniune la vârf a
preşedintelui S.U.A. Barack  Obama, şi a preşedintelui mexican
Enrique Pena Nieto, care realizau la Galeriile Naţionale din Ot-
tawa “the Three Amigos Summit” cu premierul Canadei Justin Tru-
deau. Helicopterele  de pază păreau prinse într-o horă aşa cum
se învârteau pe cerul capitalei, echipaje de  motociclişti înşiraţi
ca la o defilare, maşini blindate cu ferestre negre au făcut nenu-
mărate manevre, dar  mulţimea adunată în spatele barierelor
stradale nu a avut decât bucuria de a fi undeva în apropierea în-
alţilor demnitari, fără a avea posibilitatea să-i şi vadă. Nimic din
baia de mulţime a lui Traian Băsescu, în epoca de aur a celor două
legislaturi, nu se putea repeta aici. Amintirea celei mai greu elu-
cidate tragedii prezidenţiale săvârşite în istoria americană în 22
noiembrie 1963 la Dallas, când Lee Oswald l-a împuşcat pe John
F. Kennedy, m-a îndreptăţit să privesc cu atenţie spre fiecare fe-
reastră din jur, cu teama imaginară că o asemenea nenorocire se
poate oricând repeta, mai ales în tensionată atmosferă interna-
ţională a timpului nostru, chiar dacă tehnica preîntâmpinării
unor asemenea tragedii avansează uimitor.  Pe toate clădirile în-
alte se arătau lunetişti pregătiţi să întâmpine orice tentativă de
agresiune, aşa că  rareori m-am simţit atât de bine gardată ca în
acel bulevard  din centrul capitalei canadiene, unde am petrecut
o după masă însorită în mijlocul cetăţenilor  şi turiştilor care aş-

teptau liniştiţi, dar fără o speranţă realistă să vadă pe înalţii dem-
nitari. 

Treaba noastră în capitala Canadei era cu totul alta. La Amba-
sada României din Ottawa ne-a întâmpinat doamnă consilier cul-
tural Aurelia Zmeu, care ne-a poftit într-o sală îngrijită,
împodobită încă din luna mai a acestui an 2016 cu tablourile pic-
torului basarabean Vasile Moşanu, prezent şi el la evenimentul
nostru aniversar. Oaspetele de seamă al seratei era Alex Cetă-
ţeanu, preşedintele A.C.S.R. şi câţiva membri de elită ai acestei
organizaţii singulare în diaspora canadiană. Cuvântul de deschi-
dere l-a avut doamna Aurelia Zmeu ( o apreciată poetă, pe lângă
misiunea ei consulară ) , care a mulţumit organizatorilor uniti din
Qttawa și Montreal, a dezvăluit parţial numele invitaţilor, lăsând
moderatoarei Cristina Balaj-Mihai (vicepreşedintă a ACSR) să îşi
facă „jobul”, nu înainte de a invita la microfon pe Doamna Am-
basador Maria Ligor.  Excelenţa Sa Doamna Ambasador s-a de-
clarat „extrem de fericită şi bucuroasă” de oaspeţi, a considerat
„un cadou minunat prezenţa scriitorilor”, a menţionat că proiec-
tul acestei aniversări a fost susţinut  de Ambasada României toc-
mai din convingerea că A.C.S.R. este un „dar”  făcut culturii
noastre naţionale, atât de departe de ţară. Am aflat cu toţii că
Domnia Sa nutreşte o adâncă admiraţie pentru realizările aso-
ciaţiei cu sediul în  Montreal, a mulţumit organizatorilor şi a anun-
ţat  că întreaga desfăşurare a evenimentului aniversar va fi
postată pe Internet. Ziaristă şi scriitoare, Cristina Balaj Mihai a
moderat cu mult profesionalism sărbătorirea aceasta, reușind să
reducă la esenţial cuvântul fiecărui vorbitor și punctând semnifi-
caţia momentului.

Ceea ce se desfășoară la „Casa României”  în această zi de  săr-
bătoare prin contribuţia  scriitorilor din Montreal şi Ottawa, va
constata Aurelia Zmeu, este un spectacol bazat pe magia cuvin-
telor, dar s-a realizat cu un efort care îi aminteşte de „iţele unei
ţesături”, aşa cum a spus şi doamna ambasador. În Biblie se
spune că ”La început a fost cuvântul”. Se poate constata şi în dia-
logul acestei serate că fascinaţia cuvântului este o permanenţă.
A.C.S.R. este unicat în Canada, ca asociaţie a unui grup etnic, ce
reuşeşte cu adevărat să păstreze şi să promoveze limba română
în Ţara Frunzei de Arţar. O dovedeşte faptul că A.C.S.R. este sin-
gura organizaţie literară acceptată cu majoritatea cărţilor  în
limba română la Salonul internaţional de carte de la Montreal. 

Poeta Carmen Doreal a explicat ce resorturi au stat la baza unui
asemenea proiect, constatând că din experienţa anterioară a
unor mari personalităţi, precum Mircea Eliade sau Vintilă Horia,
s-a văzut că în diaspora, lipsa colaborării românilor îndepărtaţi
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de ţară este păgubitoare, căci numai în unire stă puterea. Eveni-
mentul de la 1 martie 2001, când A.C.S.R. fusese înregistrată ofi-
cial, a fost doar un punct de plecare, făcut de cei 9 ctitori între
care era şi profesorul universitar Sorin Sorea, preocupat de cer-
cetare ştiinţifică, dar şi de popularizarea sănătăţii cu ajutorul căr-
ţilor. De atunci s-a desfășurat o întreagă istorie.

Pr. prof. univ. Cezar Vasiliu şi-a amintit cum s-a alăturat celorlalţi
7 ctitori, împreună cu soţia sa, scriitoarea Zoe Torneanu-Vasiliu,
şi cu Alex. Cetăţeanu, iar la două lansări ale cărţilor sale au fost
prezenţi şi ambasadorii României din vremea respectivă. Înce-
puturile au fost cu adevărat grele. S-a ivit şi invidia, s-a constituit
şi o organizaţie paralelă (după 7 ani de la apariţia A.C.S.R.)  şi
odată cu acestea a apărut competiţia.  Cea mai valoroasă lucrare
a profesorului este L’histoire de l’ eglise ortodoxe, de 600 pagini, un
curs pentru studenţii de la Universitatea din Sherbrooke unde a
fost profesor, volum ce poate fi cumpărat şi acum din librării. O
altă realizare este revista ”Destine literare”, cu care toţi scriitorii
români canadieni se mândresc.

Domnul George Georgescu, decanul de vârstă al Asociaţiei, su-
bliniază meritul lui Alex Cetăţeanu, care a dovedit tactul necesar
pentru a strânge scriitori, gata să  se antreneze în lupta pentru
existenţa comunităţii cu ajutorul menţinerii limbii  române, care
le-a dat viaţă, creând poporului nostru un loc între naţiunile Eu-
ropei. Acum domnul Georgescu trăieşte o mare dezamăgire din
cauza celor ce compromit limba română invadată de anglicisme. 

În cuvântul său, preşedintele Alex Cetăţeanu a sintetizat realiză-
rile A.C.S.R. în cei 3 lustri, apreciind prezenţa constantă la târgu-
rile de carte, colaborarea timp de 2 ani cu I.C.R-ul, participarea la
cele mai importante evenimente naţionale şi, nu în cele din urmă,
comemorarea lui Mircea Eliade la centenar, prin sărbătorirea de
la “Divinity School” la Universitatea din Chicago a  poetului Vasile
Militaru care a murit la 70 de ani în închisoare, unde a fost arun-
cat pentru că  păstrase literatura română interzisă, dar şi pentru
“uneltire” împotriva dictaturii comuniste. Un scriitor cvasinecu-
noscut în ţară, Vintilă Horia, a fost comemorat de A.C.S.R. la Mon-
treal. Cenaclul literar “Mihai Eminescu”, animat de regretata
scriitoare Livia Nemţeanu timp de aproape 9 ani, precum şi re-
vista “Destine literare”, care tot de 9 ani a crescut de la 60 la 370
pagini, fiind apreciată în mediile academice tocmai pentru că ea
nu seamănă cu publicaţiile din ţară, ci  în paginile ei se creează le-
gături între scriitori din întreaga lume, ea fiind multilingvă, căci ja-
ponezi, turci, ruşi,  şi slovaci scriu aici alături de americani, greci
şi chinezi. Însuşi secretarul general ONU Ban Ki-Moon a publicat
o poezie în “Destine literare”, iar Alex Cetăţeanu a devenit mem-
bru al cunoscutei asociaţii United Poets Laureate International –
World Congress of Poets (UPLI-WCP). A participat la Festivaluri de
Poezie în Israel, România (Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş)
în Osaka- Japonia şi Kenosha sau în Michigan, U.S.A. Poezii ale lui
Alexandru Cetăţeanu au apărut în “Asia Literary Review”, Anto-
logii în Japonia şi U.S.A., în România etc. Misiunea esenţială este
promovarea culturii noastre, căci noi avem o cultură bogată, dar
limba romană este prea puţin cunoscută (şi vorbită) în lume.
A.C.S.R. din Montreal   are la 15 ani de existenţă, 37 membri plini,
peste 100 colaboratori din România şi din restul lumii, precum şi
membri de onoare (aşa cum sunt prezentaţi în pagină web a

A.C.S.R.), precum Martin Alexander – Hong Kong, Celia Altschuler-
Porto Rico, Jean-Yves Conrad – Franţa, Monica Ligia Corleanca –
U.S.A., Gilles Duguay – Canada,  Shirley Lee – Coreea de Sud
Eugen, Dorel Schor – Israel, Florentin Smarandache – U.S.A. şi din
România precum Eugen Evu, Anca Sîrghie, Ion Andreita, Ioan
Barbu, Dan Brudascu, Sorin Cerin, Marius Fincă, Daniela Gifu, Mu-
guraş Maria Petrescu, Carolina Ilica, Dumitru M. Ion, Marc Mari-
nescu Constantin, Doru Motoc, Florentin Popescu, Theodor
Râpan şi Otilia Tunaru. Membrii de Onoare postmortem (din ne-
fericire) sunt Vasile Gorduz, Cezar Ivănescu, Corneliu Leu, Claude
Matasa, Pompiliu Manea, Arthur Silveştri, Grigore Vieru şi Michael
Solomon. 

Profesorul Antoine Soare a pornit în cuvântul său de la adevărul
că “evenimentele îi creează pe oameni şi oamenii creează eveni-
mentele”. În anul 2000 schimbarea la faţă a României se termină,
inerţiile s-au sfârşit, diaspora a crescut, astfel că se simţea nevoia
unui dialog  în limba română cu ţara. Se poate vorbi de fenome-
nul “Destine literare”, întrucât această revistă are vocaţie univer-
sală, dar și dorinţa de comunicare cu ţara de baştină. La oricare
eveniment important din Montreal sunt prezente personalităţi
sosite din România, aşa cum se întâmplă chiar şi la această ani-
versare de gală. Este firesc să simţim că suntem români, indife-
rent pe ce meridian trăim. Tinerii care se ridică acum nu mai au
rezerve istorice. Ei doresc să trăiască într-un continuu cultural,
care poate ajuta fraţii să fie împreună, sens în care se poate vorbi
de un “ecumenism cultural”. Canada are această vocaţie chiar
pentru oamenii de diferite origini. 

Corina Luca Haiduc şi-a prezentat istoria, al cărei capăt a rămas
în România, unde la Târgovişte timp de 10 ani a organizat dialo-
gul românilor cu francezii, activitate care a devenit baza stabilirii
ei în Canada. Farmacistă de profesie, ea a devenit din 2008 se-
cretara Asociaţiei. La Ambasada României  scriitorii din A.C.S.R.
se simt ca acasă, iar oraşul Montreal a devenit capitala culturală
a Canadei, comunitatea românească integrându-se în ritmul alert
al urbei. Se scrie, se citeşte, se participă la evenimente culturale,
căci membrii Asociaţiei sunt deosebit de activi. Îşi aminteşte de
prima sărbătorire a Crăciunului acasă la familia Cetăţeanu, unde
toată noaptea s-a desfăşurat un cenaclu literar. Simte ajutorul pe
care cei iniţiaţi îl dau începătorilor. Se întâlnesc efectiv măcar o
dată pe lună. Participarea la cenaclu, redactarea de texte pentru
revistă sunt activităţi curente. Se scrie poezie de variate structuri,
dar şi roman istoric, proză memorialistică, (aşa ca cea a lui Alex
Cetăţeanu, care în 3 cărţi împărtășeşte impresii din România şi
din Canada) şi multe eseuri ori  publicistică.  

Poeta Melania Rusu Caragioiu s-a referit la legătura între gene-
raţii, căci ea a împlinit 40 ani de creaţie şi la acest moment me-
morabil se întoarce cu gândul la vremea când Cara şi Eva
Caraghiaur făceau reuniuni literare, dar erau preocupaţi şi de la-
tura economică a vieţii în diaspora, activând ca să-i ajute pe ro-
mânii nevoiaşi. Cu totul altele erau proiectele lui Alex Cetăţeanu
şi, alăturându-i-se în Asociaţie, poeta este preocupată să vadă cu-
rentele cele mai reprezentative din ţară. Cu poezie religioasă a
luat premiu la revista “Vatra Veche” din Tg. Mureș, iar cu versuri
socio-patriotice va fi prezentă la viitorul festival de la  Mânăsti-
rea Sâmbăta. În volumul recent, Glia de aur, apărut la Editura “Sin-
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gur” în 2015, a înserat o addendă dedicată amintirii scriitorului
Corneliu Leu. Asociaţia are membri în toată Canada, dacă  men-
ţionăm pe Corneliu Florea din Winnipeg, pe Dumitru Ichim din
Kitchener/ Ontario, Veronica Lerner, Elena Buică şi  Eliza Ghinea
din Toronto sau împrejurimi, pe Al Francisc de la Brampton, care
după ce a orbit a devenit prozator şi poet, începându-şi urcuşul
creator. La Ottawa a trăit minunatul medic scriitor  Francisc Ion
Dworschak, care a publicat eseul  În apărarea lui Eliade.

Preocupat să explice raportul dintre existenţa sa, cu inerente că-
deri şi urcuşuri, şi reflexul ei literar, Alex Cetăţeanu a trasat linia
propriei deveniri literare, care poate reflecta dragostea lui pentru
ambele ţări. Inginer de aparatură medicală, Alex Cetăţeanu, un
mândru oltean, înrudit prin obârşie cu Mitropolitul Bartolomeu
Anania şi chiar cu scriitorul Gib Mihăescu, socoteşte că nicăieri
nu-i mai bine decât în ţara ta. A pus mâna pe condei din dorinţa
de a arăta prin cartea sa Un român în Canada, apărută în 1995, cât
de greu se răzbeşte în ţara hiperboreenilor. Nota cărţii este una
vădit optimistă şi efectul lecturii ei ar fi trebuit să fie  unul oare-
cum descumpănitor, încercând să facă pe românii care doreau să
emigreze mai atenţi, să gândească bine dacă sunt sau nu com-
patibili cu ţara “frunzei de arţar”. Mai mult, scriitori renumiţi ca
Fănuş Neagu, care a citit-o într-o singură noapte, sau poetul Cezar
Ivănescu şi actorul Mihai Mălaimare l-au stimulat pe autor să con-

tinue şi astfel au apărut cărţile Canada, ţara hyperboreenilor, 2003,
cu traducere Le pays des Hyperboreens în 2005, apoi  Străin în Ame-
rica, 2007 şi De la Herodot cetire, 2009. Şantierul său de creator
anunţă alte titluri, iar versurile scriitorului, convins că “poezia
este regina literaturii” au apărut traduse în limbi străine, mai ales
în franceză şi, aşa cum cu mulţumire a arătat autorul participan-
ţilor la reuniune, în  revista “Junosti” i-a apărut un text poetic  şi
în limba rusă. Aşadar, preşedintele A.C.S.R. din Montreal se do-
reşte a fi “un cetăţean universal” şi se bucură că un nou cuib de
creaţie este casa  lui aşezată pe malul fluviului St. Laurent, unde
”Mi-a dat Dumnezeu fereastră”, după cum formulează mândrul
oltean satisfacţia unui  ţel împlinit. Da, acolo sunt invitaţi mem-
brii Asociaţiei pentru mari evenimente, dar mai ales acolo el, poe-
tul,  intră în dialog cu păsările de pe luciul apei, un răţoi, pe care
l-a şi botezat, pentru că îi este constant musafir. Tot astfel se în-
tâmplă cu păsărelele care îi jefuiesc vişinii, cu gâzele, cu rozătoa-
rele şi ce se mai iveşte în grădina lui. Faţă de toate, el are o
atitudine pe care aş numi-o sadoveniană, dacă nu aş fi nevoită să
o recunosc drept canadiană, definind astfel totala toleranţă în
convieţuirea omului cu vieţuitoarele locului. 

Un alt destin pitoresc între membrii Asociaţiei este cel al profe-
sorului Antoine Soare, care la 22 de ani a plecat din ţară spre Ca-
nada, unde şi-a propus “să apere scriitorii francezi în lumea
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dominată de Shakespeare, acel „barbar” de geniu, sau mai liber
exprimat  profesorul acolo “vinde pătrunjei la grădinari”. A încer-
cat sentimentul că în Canada limba română este moartă, iar de
aici România îi părea Frumoasa din pădurea adormită. Dar ea s-
a trezit după Revoluţia din decembrie, iar Baudelaire, Valery, Mal-
larmee, Ion Barbu au calitatea de a transcende timpul, “din ceas,
dedus”. Chiar dacă se scrie poezie angajată, profesorul Soare,
autor al volumului Texte pentru paradis, nu vibrează în sensul
acela. El apreciază sonetul şi amintindu-şi de Leonardo da Vinci,
care scria cu mâna stângă poezie în oglindă, a dat exemplul poe-
ziei palindromului (  unui cuvânt care citit și normal și invers, să
aibă fie același înţeles, fie sens diferit ), din care a dat câteva
exemple. 

Corina Luca şi Carmen Doreal au citit din poeziile lor, apreciind
adevărul că artele sunt o terapie a sufletului, iar Ortansa Tudor a
tradus texte din limba rusă într-un stil propriu în semn de dra-
goste pentru limba română, pe care o consideră cea mai bogată
dintre toate. Rememorându-şi începuturile, dânsa realizează că
atunci când s-a stabilit la Montreal s-a născut a treia oară, după
primele două praguri, care sunt ivirea ei pe lume şi alegerea pro-
fesiei. Preocupată de modul cum se apropie tinerele generaţii de
limba română, a tradus din opera lui Emil  Neligan, acest “Emi-
nescu al Quebecului”, apreciind cât de importantă este pentru ti-
nerii români să facă legătura cu literatura locului. Mulţumirea ei
este că toţi cei ce frecventează cenaclul şi scriu în revista Asocia-
ţiei îşi manifestă în acest fel dorinţa de a păstra identitatea ro-
mânească. Asociaţia se poate mândri cu Şcoala Junimea Română
din Montreal, înfiinţată de profesoara Otilia Tunaru, instituţie
unde peste 200 de copii învaţă româneşte  în cursuri de sâmbătă
şi duminică. La două luni apare şi o revistă color pentru copii, in-
titulată  “Pici voinici”, publicată de profesoara Liuba Sârbu. Dedi-
cându-se formării noilor generaţii, poeta Melania Rusu Caragioiu
a scris pentru fiecare anotimp câte un volum în care versurile
sunt ilustrate cu picturi celebre din arta românească, dânsa fiind
convinsă că tot ce primește omul în copilărie, rămâne pentru
toată viaţa. Astfel, volumul Idile şi balade pentru adolescenţi este
ilustrat cu picturi de Nicolae Grigorescu. Trebuie apreciat  că și
acesta este un mod intuitiv de a face educaţie românească ge-
neraţiilor care se ridică în Canada. Citind Poveste cu samariteni,
Corina Balaj Mihai a oferit participanţilor la reuniunea literară de
la Ambasadă o alegorie  a gândului mereu întors spre Patrie.

În cuvântul ce mi s-a dat ca invitat de onoare, am mărturisit că
prin destin istoric de fiinţe care ne este dat o anumită intersecţie
a timpului cu geografia,  reprezint generaţiile ce traversaseră so-
cialismul de la un capăt la altul, dovedind că în ultimul sfert de
secol avem energia şi capacitatea de a ne adapta noului anotimp
din societatea românească. Pe acesta o slujesc şi în prezent pre-
dând literatura română la  universităţi din România cât şi confe-
renţiind la universităţi din Franţa, Germania, la Harvard în S.U.A.,
în comunităţi ale conaţionalilor noştri din întreaga Americă de
Nord. Cele mai recente cărţi ale mele au colindat America de la
Atlantic la Pacific, iar proiectul la care lucrez  de 15 ani, de când
copiii mei s-au stabilit în Lumea Nouă, este lupta pentru menţi-
nerea identităţii naţionale la tinerii din comunităţile românilor
americani. În sensul acesta, iniţiativele oraşului Montreal, cu aso-
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ciaţiile, revistele, posturile de Radio şi Televiziune în limba ro-
mână, cu şcoli şi publicaţii dedicate celor mici, cu biserici care sus-
ţin spiritul naţional, poate fi un model strălucit şi de aceea îl
iubesc cel mai mult între toate oraşele Canadei, ca pe o capitală
absolută a culturii române în America.

Tocmai sosită din ţară, Veronica Balaj, redactor la Radio Timi-
şoara, i-a felicitat  pe scriitorii prezenţi pentru că stabilindu-se în
Canada s-au dovedit buni luptători, care au preluat comunicarea
în alte limbi, dar nu au renunţat nici la limba română. Mama Co-
rinei Bălaj apreciază spiritul de cooperare creatoare, căci  aşa
cum scria Nichita Stănescu în versul „Cerul încape toate stelele”,
şi scriitorii vor fi mai puternici dacă sunt uniţi. Organizatorii au
fost felicitaţi pentru seara plină de emoţie pe care au oferit-o
scriitorilor şi oaspeţilor lor, căci cu toţii au simţit în aer spiritul
autentic românesc. 

Concluzionând, Alex Cetăţeanu a trasat semnele de perenitate
ale înfăptuirilor A.C.S.R., căci revista “Destine literare”, care pe
lângă academicieni, personalităţi consacrate, publică operele
unor tineri scriitori, având o rubrică specială, intitulată “Debut”,
ce figurează cu toate numerele ei în Arhivele Canadei, ca şi cărţile
lansate în reuniunile Cenaclului „Mihai Eminescu”. De remarcat
este faptul că acolo se citesc creaţiile scriitorilor tineri precum şi
ai Asociaţiei, fără să fie supuse unei judecăţi critice autorizate, ci
doar secondate de opiniile celorlalţi, ceea ce este stimulator.

S-au înmânat Diplome de excelenţă Doamnei Ambasador Maria
Ligor, urmând ca să fie trimisă una consilierului cultural Aurelia
Zmeu, apoi oaspetelui venit de departe, scriitoarea şi  universi-
tara Anca Sîrghie şi altor membri ai Asociaţiei aniversate. Pentru
activitatea literară şi pentru colaborarea fructuoasă cu Asociaţia,
Anca Sîrghie a devenit Membru de Onoare al A.C.S.R. Buchetele şi
ghivecele cu flori, oferite din belşug, au  înfrumuseţat imaginea
acestui “Regal cultural din această seară“, cum formulase
doamna Aurelia Zmeu chintesenţa evenimentului aniversar, pe
care l-a filmat cu profesionalismu-i cunoscut cineastul Nicolae La-
vric de la Live TV din Canada.

Recepţia la care am fost invitaţi cu toţii a prelungit în faţa pla-
tourilor iscusit aranjate şi la un pahar de vin dialogul temeinic al
celor aproape trei ceasuri de reuniune solemnă. Fotografiile au
imortalizat momentul. 

Impresia cu care am plecat de la reuniunea aniversară din Ot-
tawa a fost aceea că nicio clipă nu s-a resimţit oboseala, pentru
că  fiecare cuvânt al vorbitorilor părea aşezat la locul cel mai po-
trivit. Aşadar, o frumoasă reuşită în viaţa literară a comunităţii
românilor canadieni, care îmi ştersese din gând cu totul impor-
tanţa politică a zilei de 29 iunie 2016, cu reuniunea ei la vârf în
capitala ţării. Abia când am ajuns în aeroport, gata de plecare,
din stivele de publicaţii, mă priveau înaintând pe un covor roşu
Enrique Pena Nieto, Justin Trudeau şi Barack Obama, plini de jo-
vialitate, ca semn al încrederii în viitorul pe care îl croiesc nu
numai unui continent, ci poate lumii întregi.  



Cea mai întîrziată provincie poetică românească pare să fi fost Bucovina. Cel puţin așa susţine Perpessicius cînd îi marchează ”în-
tîiul ei, amplu, moment de inflorescenţă lirică” (la apariţia antologiei lui Mircea Streinul, Poeţi tineri bucovineni, din 1938), căci pînă atunci
”vesela grădină, cu pomi roditori și mîndri feciori, a lui Vasile Alecsandri”1 cam stătuse degeaba. ”Iconarii” sînt cei care o pun decis pe harta
poeziei românești, îngăduind între ei – deși mai în vîrstă (s-a născut în 1903 și a decedat în 1944) - și o poetă – pe Aspazia Munte, una din-
tre – zice Mircea A. Diaconu – ”iconarii dintotdeauna”.2 În Aspazia, adaugă Perpessicius, ”poezia feminină bucovineană are /.../ pe una din
cele mai discrete făuritoare de imagini,” remarcabilă însă doar printr-”o umbră de melancolie ronsardiană.”3 Aspazia a fost însă o poetă
(nu doar) hărnicuţă și o activistă meritorie. Enciclopedia ”Cugetarea”, dar și Dan Mănucă4, îi menţionează iniţiativele literare (între ele, re-
vista Plai, scoasă la Plaiul Cosminului, împreună cu Neculai Munteanu, soţul ei, și cu Neculai Pavel; tot cu ei, plus N. Ropceanu și Teofil Lianu,
va organiza acolo un cenaclu), nu multe, dar semnificative. Aspazia s-a încercat și-n proză, cu un micro-roman – Mia,5 cu slab succes însă,
căci pînă și lui Gheorghe Freamăt i s-a părut că ”autoarea povestirei este o diletantă abia în anti-camera scrisului.”6 (Ce-i drept, nuveleta
e de o naivitate supremă: Mia se îndrăgostește fulgerător și nebunește de inginerul neamţ venit să construiască linia ferată, au o noapte
de dragoste în zăvoi, el pleacă, moare, iar Mia pătimește toate consecinţele. Așa cum a și zis George Popa, ”chiar subiectul în sine” e
”ratat”7). Aspazia nu era însă chiar în anticameră, căci în același an își scoate și primul volum (o biată plachetă doar) de poeme – Învolbu-

Cîntări de lumină
(Aspazia Munte)

Despre
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rări8, urmată de Luminișuri-le din 19369 și de Diamante-le albe și negre
din 193810 - într-un ritm bun. Pe coperta acestuia din urmă mai anu-
nţă două volume de poeme – Pe urme Cosînzene și Cîntece pentru vre-
mile noi, dar nu sînt sigur că au apărut (deși unii le dau apărute, eu
nu le-am găsit). Poezia Aspaziei s-ar încadra bine, zice Dan Mănucă,
”în mișcarea iconaristă,” ”prin fragmentarea de tip modern a im-
agisticii și printr-o peisagistică citadină inspirînd melancolie”.11

Dar nu pe ton melancolic a început Aspazia să cînte, ci mai
degrabă pe ton imnic. ”Învolburările” ei sînt, de fapt, iluminări, ira-
diaţii de har: ”Ce gingașă, astrală, melodioasă oră/ cînd alba strălu-
cire cu clipele e soră,/ cînd svonuri luminează cuvintele pe gură/ și
sboruri defilează în melodie pură” etc. (Svonuri luminoase). Și peisa-
jele pe care le conturează sînt, în fond, răpiri paradisiace, narcoze,
epifanii ale unei lumi binecuvîntate: ”Fluturi de argint pe șesuri, flori
de gînd pe alb de zare,/ svon de cîntec de presuri pe suișul de cărare,
-/ pe sub ramuri somptuoase broderii de umbre sure/ gîndu-l lea-
gănă-n uitate liniști bune de pădure” etc. (Vrajă). E o stare de graţie
în care picotesc și se scaldă toate în vreme ce Aspazia nutrește vise
cristoforme: ”Cum ţi-am simţit durerea și-am auzit suspinul,/ din se-
cole aduse cu cîntecul pe targă!/ Cum clipele tăcerii îmbrăţișa-vor
chinul,/ heralzi tîrzii oglinda-ncerca-vor ca s-o șteargă” etc. (Crucifi-
cat). Nu pe scenariul suplicial se bizuie însă Aspazia, ci pe vocaţia
creștină a naturii ca atare: ”Cu mîna-n ţărînă și praf, cu faţa-n
aprinse smaralde/ se lasă, ca un bolnav, răcoarea suspinul să-i
scalde.// Din crengi de un verde închis se-nalţă o rugă spre soare -/
pe suflet se-așterne un vis scăldat în argint și răcoare” (Peregrin).
Schiţele unei lumi lăuntric iluminate, cu o lumină ce se revarsă, și
freamătul suav, dar eficient, al unui har polenizat sînt ”subiectele”
Aspaziei în primul său volum. 

Mai de școală iconaristă, cu un fel de empatie premedi-
tată, sînt Luminișuri -le, pastelate și ele aurifer, cu o infuzie de reli-
giozitate care transformă peisajul în sacrament și-l învăluie în
smerenie. Aspazia nu pare a se plimba prin Bucovina, ci de-a drep-
tul printr-o icoană: ”Pe drumul prăfuit, de Dragomirnă,/ ard ruguri
de tămîie și de smirnă,/ pridvoare-ngenunchiate între pomi se-
nchină/ pentru vara gîndului, deplină,/ pentru zarea zilei înfrăţite
ce-o să vină./ Domniţe plînse din conacuri șterse/ aduc cicoarea
ochilor, pe noi s-o verse” etc. (Bucovineană). Cu toate astea, lui Ge-
orge Popa i s-a părut că Aspazia ”abuzează de multă descripţie”, dar
”care totuși procură frumuseţi”.12 Aproape de gîndiriști (de care in-
conariștii nu erau oricum despărţiţi decît de o linie subţire, oricît s-
a străduit Mircea Strenul s-o evidenţieze și Mircea A. Diaconu s-o
îngroașe), și Aspazia vede natura în reculegere, în gesturi de pietate
psaltică; nu simple desene după natură face ea, ci icoane cu natura-
biserică: ”Peste taina codrului culcată-n umbre străvezii/ cerbi de
vis încearcă pas de vată./ Icoana zărilor în luminiș uitată/ distramă-
nfiripări de umbre cenușii.// Isvoare de lumină ard facle de-amin-
tiri;/ întru cădelniţarea locurilor sfinte/ au întins mestecenii
ramurile lor subţiri./ Stejarii ‘nalţă șoapte de rugă fierbinte” etc.
(Ceas de-nchinare). ”Pasul Creatorului” ”se aude” prin ”verdele firav”
și Aspazia notează cu smerire transfigurările (de dimineaţă sau de
seară) ale naturii, ca și cum ar fi lucrări imediate ale Domnului,
transpuse pe pînza cerului, dar răsfrînte în cea a sufletului: ”Amur-
gul anonim brumat pe negre căi/ s-a limpezit în noua dimineaţă./
Desenul împletit în flori de gheaţă/ aprinsa-n zori ghirlande de
văpăi.//...// Rubinul înflorit întîiului decor din mîni de lut/ închide
zarea drumului fără sfîrșit./ În una nouă chipul ţi-ai recunoscut/ cu

suflet primenit (Primenit). Peisajele nu fac mai deloc descripţie și
desen concret (degeaba s-a speriat George Popa), ci se scaldă în lu-
minozităţi diafane, paradisiace, surprinse în clipa spiritualizării lor:
”Luce firul ce s-a tors pe o rază fină-n zare,/ legănări de vis prin orz
se aruncă pe cărare./ Prinzi în palme raze moi, ce se joacă printre
grîne/ îţi întind mășcate foi roua ploilor de mîine” etc. (Prin grîne). Pe
acest fond de lumină și în această atmosferă luminiscentă firește
că pînă și stările mai înclinate melancolic devin prilej de iluminare
și spiritualizare, prinse și ele în ţesătura de religiozitate care e lumea
Aspaziei: ”Lasă înălbirea zărilor tîrzii/ să-ţi deștepte cîntecul de
frunză și de floare,/ cînd cu gîndul desfrunzit în soare/ ai rămas ca
ramul pomilor pustii.//...// Coborît din culmea zilelor de mîne/ pen-
tru hieroglife și semne de-ntrebări/ viaţa vieţii tale va fi pîne/ din
purpura și din prinosul altor zări” (Mîhnire). Amintirile sînt doar o
expoziţie de ”vitralii” și orice rememorare își întoarce nostalgia în
iluminare. Orice ar face Aspazia, face cu un (și într-un) limbaj de ro-
zariu. 

Chiar dacă mai împrăștiate tematic (dar nu cine știe ce,
deși volumul e secţionat în cinci fișiere), și în poemele din Dia-
mante... ”lumea” continuă să ”se plimbe-n lumină” – ”ca-ntr-o reve-
rie,”, măcar că Aspazia vrea să facă aici și carieră elegiac-meditativă.
Dar cum să facă așa ceva cînd ea asistă doar la solemnităţi de pie-
tate și cînd toate gesturile se sacralizează de la sine: ”Boare de lu-
mină între zi și noapte,/ plugul iscălește ultimele fapte./ Lanul aburit
se-mparte-n două;/ apele descîntă pentru viaţa nouă.// Cîntul picu-
rat de pe fruntea udă/ Domnul ni l-a dat, Domnul să-l audă,/ brazda
a înscris ruga ce-a căzut/ din viaţă, din vis, din sufletul mut” (Rugă
pentru lanul aburit). Într-o lume care e un potir, nu e loc de elegiace:
”Limpezind tăcerea cu zefir/ picurat coboară sfîntul mir,/ îngenun-
che culmile, se-ndoaie plopii,/ pe fruntea serii se adună stropii” etc.
(Cu suflet plin de rugă). Aspazia nu bate mătănii și nu clamează in-
vocaţii; ea doar respiră religiozitatea răspîndită peste tot. Dacă su-
feră de vreo melancolie, aceasta nu poate fi decît melancolia
împărtășaniei (care, firește, nu poate fi nici ea decît cel mult o nos-
talgie, o răsfrîngere din nostalgia paradisiacă a gîndiriștilor). 

1 Perpessicius, Opere VIII, Menţiuni critice, Editura Minerva, București, 1978,

p. 70. 
2 Mircea A. Diaconu, Mișcarea ”Iconar”. Literatură și politică în Bucovina anilor

‘30, Editura Timpul, Iași, 1999, p. 64.
3 Perpessicius, op. cit., p. 79. 
4 În Dicţionarul general al literaturii române, L-O, Editura Univers Enciclope-

dic, București, 2005, pp. 464-465. Nu lipsește nici din: Emil Satco, Ioan Pîn-

zar, Dicţionar de literatură. Bucovina, Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera”,

Suceava, 1993.
5 Institutul de Arte grafice și Editură ”Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, 1933. Mu-

lţumiri d-lui Constantin Săplăcan pentru bunăvoinţa de a-mi fi pus la dispo-

ziţie scrierile Aspaziei. 
6 În Progres și cultură, nr. 1/1934.
7 În Lanuri (Mediaș), nr. 13-14/1934. 
8 Institutul de arte grafice și editură ”Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, 1933 (în

colecţia ”Iconar”). 
9 Tiparul ”Glasul Bucovinei”,  Colecţia ”Junimea literară”, Cernăuţi. 
10 Editura ”Bucovina” I. E. Torouţiu, București. 
11 Dan Mănucă, op. cit., p. 465. 
12 În Lanuri, nr. 2/1936. 
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Prezenţă discretă în literatura învârtejită a zilelor noastre, Ligia Csiki își propune să continue „dereticarea” eternaliilor, gest sisi-
fic și damnator, pe care îl desacralizează într-o serie de instantanee lirice în acest al treilea volum de versuri (Dereticarea timpului, Editura
Limes, 2019) care perfectează liniile tematice și obsesiile din Nubiathan sau divan pentru părinţi și îngeri (2002) și din Dereticarea spaţiului
(2012). Instantaneul, care sugerează deopotrivă accidentalul și tranzienţa, este acum o reificare a unei realităţi profund subiective, venită
atât din viaţă, cât și din bibliotecă – în proporţiile corecte, seducătoare – și născând o poezie de forţă netrucată.

Lemnia, prima secţiune a culegerii, pe care prefaţatorul o vede ca ilustrare a unui „ţinut imaginar searbăd, secătuit, în degrin-
goladă”, pare cel mai îndatorat unor ape subterane străine. Individualitatea încă se caută, trece prin filtre, se deconspiră în afinităţi; e
încă spaţiu al redundanţelor, al unor prea multe de spus: „pur și simplu/ într-o dimineaţă mi-am dat seama/ că aerul era uscat... chiar ex-
cesiv de uscat/ și că lucrul acesta nu poate fi un semn bun/ pentru ciupercărie/ soarele și nesoarele se legănau într-un scrânciob/ pe cerul
aplatizat de preaalbastru” (Dezechilibru). Ceea ce salvează, în cele din urmă, aceste prime poeme este tocmai impresia de transcriere ime-
diată, de proces-verbal, de consemnare la cald a unor stări de des-centrare. Le dublează vocea de sibilă neagră: „cu adevărat vă spun/ pe-
reţii ciupercăriei s-au golit/ tencuiala s-a sfărâmat/ iar cărămizile au desenat/ sub mâzgă/ lanţul adeneic al rostului nostru/ am început să
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respir.../ să respir aproape umed și ritmic/ și totuși plămânii s-au
uscat/ esofagul s-a rigidizat/ am văzut apoi cum lanţul rostului se
destramă/ și se face picături de nu-se-știe-ce/ cu iz de nu-mă-uita și
pucioasă/ pur și simplu”. De altfel, trimiterile la lexicul religios al re-
velaţiei ultime sunt omniprezente, ca în acest Proaspăt Babilon care
vorbește despre o inadecvare la prezent resimţită ca ultimativă: „sa-
cadate vorbele mă duc/ ca roţile de tren/ într-un spaţiu de experie-
nţe lichide/ (...)/ pupilele dilatate în culori lutoase/ se lăbărţează în
ţipete vineţii/ pe ecrane multicolore și agresive// (...)/ să se lipească
limba mea/ de gâtlejul imaginar al credinţei mele/ pe malul Vavilo-
nului să plâng”. Dacă prefaţatorul Mircea Petean le citește ca
„poeme sociale”, eu aș fi tentată să le interpretez mai degrabă în
retorica unui deziluzionat vox clamantis in deserto. Existenţa, des-
igur, și-a pierdut sensul, însă ecuaţia dramei nu are numai o varia-
bilă individuală, ci și – esenţial – una colectivă: „o anume abordare
a strategiilor/ o anumită organizare a unităţilor de competenţe/ ca-
talizează un proces oricum greu controlabil:/ pe creier crește săr-
bătoresc mătasea broaștei/ cuvintele devin casante și dense/ mult
mai expuse deteriorării decât cele de lemn/ mult mai periculoase
pentru a produce condens/ în biblioteci// (...) în sânge ne flutură rit-
mul unui ritm globalizat” (For(m)are). „Ruperea” (ruptura) e con-
templată cu detașare, „ca și cum marea s-ar retrage spre un ţărm
străin/ și-n urmă ar rămâne sarea/ care nu s-ar mai putea îndrăgosti
în bucate”, toate petrecute în ciuda oricărui paliativ, „deși a, plantat
pomi preţ de o livadă/ deși sună telefonul/ deși câinele care latră e
singur/ deși pasiflora trăiește numai o zi” (Acum).

Din nou pe scaunul de la poartă aduce sonorităţi cu atât mai
grave, graniţele anxietăţii se restrâng, „veghetorul” „adoarme”, pa-
radisul, deși iluzoriu, își desfășoară ritmic destrămarea. Nimic nu
tulbură însă „trecerea” oamenilor, concretă ori simbolică: Simion,
Tudora, Anica, Victor, Lica Florica, Doamna Colonel, Copilul lui Ște-
fan, Călaie, figuri sculptate în ceara curată a unui Miron Radu Pa-
raschivescu. Inexorabilitatea întoarce către curăţia rădăcinilor
într-un splendid poem ca Timp în lanuri: „Uncheșul Călaie/ câmpul
cernit al Galiţiei/ soarele a plâns de mai multe ori/ cu faţa către un
imposibil infinit/ spicele aţoase miros a sudoare de moarte/ omul
caută să rupă cu palma fumul compact și ţepos/ ca bumbacul din
pumnul culegătorului damnat/ zgomotul se face tăcere în urechile
rănite/ gesturile se articulează straniu în muţenia lor// ce mare pâr-
jol peste lume/ și caii nechează în spume/ singur acum printre hulpave
gropi/ aș vrea să mă-nalţ – crenguţe de plopi/ lanul căscat zvâcnește a
frică/ spicele arse ușor se despică/ din fum de pământ gros ca melasa/
să pot să apuc drumul și casa// din spaima crispată/ din ura care
mușcă lanul/ din neputinţă și supunere de câine/ se întrupează chi-
pul seamănului nedorit/ în ochii lui se văd sclipiri de lumânare/ iar
gura mestecă neagră cuvântul din urmă/ pe pragul dintre lumi/ ge-
nunchii Unchiașului topesc lespedea răvășită/ boje moi/ și seamănul
se oprește din goană/ boje moi/ și seamănul își vede chipul în lama
lucioasă a armei/ boje moi/ pe când aerul dens poartă macul roșu al
milei/ Vincent/ moartea nu-i decât îngerul sfios/ care se sperie de o
rugăciune”. După traversarea unor saturniene puniţii, Dereticarea
timpului, ultima secţiune a culegerii, corespunde unei posibile re-
nașteri – și aceasta mincinoasă, desigur, dar revigorantă. Tonul de-
vine plat, vag robotizat, expurgat de emoţie, profetic: „realul e o
marfă de unică folosinţă/ în timpul nedereticat/ realul e faptă rezi-
duală/ a ficţiunilor aruncate în mașina de dereticat” (Zicere). Re-

semnat, înfrânt, subiectul poetizant dă un verdict care nu poate fi
mai coroziv: „în fond realitatea nu-i decât o mașină de bruiat lini-
ștea poemului”.

Mircea Petean, în prefaţa Dereticării timpului, menţiona
structura de sonată a culegerii; aș adăuga că atenta dozare a efec-
telor și a resurselor relevă o identitate aflată în căutarea cosmosu-
lui, în sens etimologic, a unei ordini mereu râvnite și niciodată
atinse, ca un continuum tragic al condiţiei umane. Livrești, calofile,
acide, dar înmuiate de un biografism rostit în note joase ori de va-
carmul unei uliţe de margine/ de capăt al timpului, actuale cât să nu
se transforme în poezie datată și repede perimată, textele Ligiei
Csiki au muzicalitatea stinsă (sfâșietoare) a unei nocturne. Îi ghicim
pe Arghezi, pe Mazilescu, Iustin Panţa, pe Pavese, pe Borges, dar și
pe tinerii de astăzi, sentenţioși și digitalizaţi până la exsanguinare.
În Dereticarea timpului, în ciuda scurtcircuitului de vetusteţe din titlu
(Igienizarea? Aseptizarea? – parcă tot cartea pe care o joacă Ligia Csiki
e mai potrivită), se găsește o poezie care se citește cu curiozitate ,
cu palpit, cu emoţie adevărată, o poezie care arată că, odată cu
acest volum, autoarea și-a atins maturitatea creatoare, și-a stilizat
vocea, ușor acum de recunoscut. O feminitate bine strunită, o de-
zabuzare cu care ești tentat să intri în rezonanţă, o lume crepuscu-
lară, un suflu teologal deloc ostentativ – fiindcă numai teologală
poate fi condiţia umană –, dar și o privire avidă de realitate – căci e
ochiul unui prozator acolo –, obișnuită cu și târșită în toate ale lumii
sunt de găsit în această carte de adevărată poezie (când o fi devenit
un cuvânt de blam?).
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Reînflorirea unui spaţiu subminat de istoria recentă

Un topos fundamental al românităţii, aproape uitat, un spaţiu etno-
psihologic marginalizat – cea mai veche Valahie absorbită şi haşu-
rată de vecinătăţi – acesta este ţinutul Vlaşca. Într-un spirit
eminamente „sudist”, dar complet diferit de cel moromeţian, volu-
mul de nuvele al lui Marin Cristian populează universul imaginar,
reprezentând ţinutul amintit, cu un număr impresionant de cartac-
tere-personaj preluate din mediul originar dar sublimate pentru ca
esenţa lor să fie pusă în lumină. Sunt nuvele de extensiuni diferite,
de la 70 de pagini la 7-8 pagini, care conturează figuri de ţărani, de
intelectuali, chiar şi de copii, chiar şi figuri istorice.

Noile povestiri Ca pe Vlaşca augmentează creaţia autorului, inspi-
rată de mirabila Câmpie a Dunării, şi propune o nouă diviziune, şi
mai nuanţată, a spaţiului românesc dintre fluviu şi munţi. La răsă-
rit rămâne Bărăganul până la Brăila lui Panait Istrati, spaţiu care în
poezia lui George Alboiu apare sub numele de Câmpia eternă. La
apus, ea se întinde până la foştii codri ai Vlăsiei, mărginiţi de Argeş,
cu afluenţi importanţi precum Neajlovul, Grădiştea, Glavaciocul, Il-
fovăţul sau Milcovăţul. Din cele două judeţe istorice – Vlaşca şi Te-
leormanul – a rămas numai ultimul, Deli Orman, Pădurea nebună,
cum i-au spus turcii şi a consemnat Zaharia Stancu. Romanaţii, ca şi
Vlaşca au fost obscurizate şi apoi şterse de pe hartă de Ceuaşescu,
care nu aflase, probabil că numele însemna Valahia, consemnat
încă din secolele V-VI de episcopul vizigoţilor, Ulfilla. Vlaşca a rămas
inima Valahiei şi acum, deşi multe s-au deformat până într-acolo
încât numele ţinutului a dispărut de pe hartă, cu toate că din para-
disul porumbului şi8 florii-soarelui cultivate de mii de ani aici au ră-
sărit oştenii lui Mihai Viteazul care au obţinut în bătălia de la
Călugăreni cea mai strălucită victorie din întreg Evul Mediu.

Iată că acum, la acest ceas târziu al istoriei, apare un scriitor cu per-
sonalitate, autentic vlăscean, care îşi arogă originea nobilă din inima
Valahiei. Doctor în istorie, Marin Cristian a publicat în 1970 primul
său studiu despre locul şi desfăşurarea bătăliei de la Călugăreni în
Revista Arhivelor nr. 2. La 6 ianuarie 1984 şi-a susţinut teza de doc-
torat cu tema Domeniul moşieresc din Ţara Românească în perioada
1851-1864, continuând să studieze şi să publice lucrări de istorie.
Studiul ştiinţific Mihai Viteazul Restauratorul Daciei şi al Bisericii Stră-
moşeşti a fost laureat al Salonului Internaţional de Carte din Chişi-
nău. În domeniul literar, Marin Cristian a publicat mai multe
volume, dintre care amintim Povestiri vlăscene şi romanul Hoţii de
curcubeie.

Excelent cunoscător al istoriei locale, Marin Cristian reactivează nu-
mele de Vlaşca şi conturează un spaţiu viu, cu sate şi localităţi isto-
rice precum Călugărenii sau Ghimpaţii, cel din urmă loc al răscoalei
ţărăneşti din 1955, Naipu sau Bălăria – actualmente Valea Plopilor
– unde exista un conac boieresc pictat de Nicolae Grigorescu.

Volumul Ca pe Vlaşca debutează cu nuvela ce dă numele cărţii, ur-
mată de Zborul Gărgăriţei, pentru ca următorul text să prindă ceva

din durerile neamului: Pribegi în ţara lor; în aceeaşi notă de poves-
tire istorică se înscrie şi În robia Beiului, dar figurile şi atmosfera sa-
tului de câmpie îşi fac simţită prezenţa în mai multe nuvele, cum ar
fi Uncheşelu – un zdrahon de bărbat în perfect contrast cu diminuti-
vul, şi rămas în amintirea autorului – Doctorul Negulescu – medic ve-
terinar care ajută o vacă cu probleme să fete – etc.

Ca de obicei, digresiunile, istoriile vechi, ramificate şi personajele
viguroase – caractere de ţărani talpa-ţării – rămân specialitatea au-
torului. În nuvela Îngerii cerului scriitorul îşi dovedeşte pe deplin arta
portretizării: trei indivizi vânează-braconează un fazan, fură şi-şi
umplu căruţa cu porumb, iau şi o oaie de la un ciobănel şi înnopte-
ază lângă „pradă”. Însă antologică rămâne întâlnirea cu o „stra-
chină” zburătoare care iniţial îi sperie de moarte dar la ivirea zorilor
îşi dau seama că toată furăciunea lor se dusese, poate luată de în-
gerii cerului, poate recuperată de păgubaşi, şi toată truda lor ră-
mâne doar o motivaţie ironic-sarcastică pentru întâmplări sucite şi
limbaj pitoresc. Iată apariţia farfuriei zburătoare în lanul de po-
rumb: „În timp ce culegeau nestingheriţi, deodată se auzi un zgo-
mot silenţios, inconfundabil, şi cerul se aprinse de culori diverse:
verzui, roşii, galbene, albastre. Un obiect zburător sub forma unei
pere înainta încet şi sigur pe deasupra lor. Cei trei s-au speriat şi s-
au culcat, instinctiv, la pământ, unul în apropierea celuilalt. Obiec-
tul zburător, para de foc, s-a aşezat pe islaz în apropiere, la
marginea lanului de porumb. Radu lui Onete spuse: -Este o stra-
chină zburătoare. Gogu Ţăţârcă îl corectă: -Nu, este o farfurie zbu-
rătoare. Mai bine zis o navă spaţială. Sunt îngerii cerului. Radu
Onete nu s-a supus observaţiei lui Gogu (...). O fi vreun hodorog de
avion care a rămas fără combustibil (...) Eu mă duc mai aproape să
trag cu praştia în luminiţe.”

Scrierile lui Cristian sunt viguroase, pline de umor ţărănesc ce con-
feră textului autenticitate şi savoare. Cu toate acestea, trebuie spus
că nu toate nuvelele tratează toposul ţărănesc, dar şi acolo ironia si-
tuaţiilor aduce zâmbetul pe buzele cititorului. Aşa se întâmplă cu
Anastasia – un fel de replică la Domnul Goe caragialesc – sau cu Du-
minica lui Lazăr, în care protagonistul nu reprezintă nimic din mo-
mentul biblic, dimpotrivă: este un student evreu, simpatic şi săritor,
cu care cititorul empatizează imediat.

După cum se poate observa, autorul s-a lăsat cucerit de universul
imaginarului, fără a „trăda” pasiunea pentru istorie, în spiritul unei
polivalenţe depline. Dar marele merit al prozei d.lui Marin Cristian
mi se pare a fi rezoluţia specifică a satului vlăscean, foarte diferită
de dominantele toposului moromeţian, deşi ambele se localizează
în zona Burnasului, din aceeaşi Câmpie a Dunării.

MMaarriinn  CCrriissttiiaann,, Ca pe Vlaşca,
ed. Grai şi suflet – Cultura naţională, Buc., 2019
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Spre finalul uneia dintre comediile realiste scrise de Wil-
liam Shakespeare, Nevestele vesele din Windsor, există un mo-
ment în care acţiunea pare că sare de pe făgașul realist și intră
într-o zonă a clarobscurului, specifică mai degrabă unei comedii
ca Visul unei nopţi de vară. Falstaff e înspăimântat de prezenţa
unui stejar bântuit de zâne și de un vânător fantomatic. Și, chiar
dacă totul e doar o farsă menită să îl demaște pe cavalerul ne-
cinstit, personajul cade în capcană și se lasă prins în jocul su-
pranatural. Astfel, realitatea provincială specifică orășelului e
aparent înlocuită de lumea populată de Puck, Oberon și Titania,
iar viaţa cotidiană lasă loc lumii zânelor. E ca și cum Shakespeare
s-ar fi plictisit de ceea ce e mundan și simte nevoia unui suflu
dramatic nou, chiar dacă, după doar câteva momente, totul se
devedește a fi o glumă.

Ce e fascinant în toată această poveste e modul în care,
vreme de 400 de ani, specialiștii au ales să înţeleagă acest gen de
manifestări ale celui mai cunoscut și aclamat autor din lume.
Drept mărturie emblematică a percepţiei lumii literare asupra
lui Shakespeare și a tot ceea ce era ieșit din comun în textele sale
stă un articol publicat în 1974, în revista „Shakespeare Quar-
terly”, de către Kenneth J. Semon, având ca temă chiar aspectele
supranaturale din ultimele piese ale dramaturgului britanic
(„Fantasy and Wonder in Shakespeare‘s Last Plays”). După o
foarte bine documentată introducere teoretică, ce se revendică
de la liniile de forţă ale genului dramatic stabilite încă din Anti-
chitate, autorul constată faptul, că, dincolo de crearea unor per-
soanje cu psihologii bine definite și realiste și dincolo de
conturarea unor societăţi confruntate cu probleme extrem de
verosimile, Shakespeare apelează uneori la aceste neverosimile
elemente supranaturale, care, în sine, sunt lipsite de orice va-
loare estetică. Pentru a contura ce se înţelege prin „fantasy”, cri-
ticul apelează la un autor care, în 1974, era deja cunoscut pentru
scrierile în domeniu, atât cele de factură teoretică, cât și romane.
Astfel, el citează definiţia lumii secundare dată de Tolkien, însă
pliază principiile autorului Stăpânului inelelor după propriile con-
vingeri, ajungând să contrazică una dintre pietrele de temelie ale
fantasy-ului modern: conceptul de „escapism”. Tolkien se dezice,
într-adevăr, în mai multe articole1, de utilizarea sensului peiora-
tiv al acestui termen, care îi definea pe cei ce încercau să fugă
de realitate și să se refugieze în imaginaţie. Pentru el, escapism
înseamnă păstrarea forţei imaginative intacte, chiar și atunci
când realitatea e distructivă (umanitatea sa supravieţuiește în
timpul războiului datorită imaginaţiei și a poveștii hobbiţilor pe

care atunci o începe). Dar Kenneth Semon întoarce pe dos sen-
sul fatasyului lui Tolkien, afirmând „Un fantasy bun, după cum a
subliniat Tolkien, nu e escapist.”2 Citatul din Tolkien, scos din con-
text, lasă să se înţeleagă o oarecare superioritate a ficţiunii su-
bordonate realităţii în raport cu ficţiunea fantasy. În realitate,
Tolkien delimitează aici realitatea de acea „lume secundară” spe-
cifică literaturii fantasy, afirmând necesitatea verosimilităţii, nu
a inspiraţiei din realitate.

Scriind într-un context în care fantasy-ul era încă un fel
de Cenușăreasă trăind în umbra literaturii „serioase”, convins de
corectitudinea propriilor convingeri, criticul pornește de la o pre-
misă eronată în a înţelege coneceptele creatorului genului fan-
tasy modern3. Mai mult, el va extinde această convingere și
asupra lui Shakespeare, spunând că „A afirma că Poveste de iarnă
nu e nimic mai mult decât un basm sau că cele trei piese de care
este legată sunt texte fantasy e sinonim cu a afirma că sunt niște
trivialităţi.”4. Aparent tributar unei viziuni structuraliste, în care
ordinea și încadrarea în limite prevalează sensul textului și ori-
ginalitatea acestuia, criticul nu reușește să găsească relaţii de
gen cauză/efect în fantasy, înţelegând de aici o lipsă de sens.
„Dar în lumea fantasy nu există o relaţie clară între cauză și
efect, așa cum există în lumea ordonată a tragediei.”5 Ce iese aici
din ecuaţia cu termeni clar stabiliţi a criticului e intervenţia fo-
rţelor divine, prezente din plin în piesele shakespeariene, deta-
liu ce nu poate fi explicat dacă se aderă la o viziune
limitativ-realistă a lumii. Astfel, Semon acceptă prezenţa filonu-
lui fantasy la Shakespeare, dar numește utilizarea procedeului
„deus ex machina” o slăbiciune6 menită să accentueze acest filon
fantasy.

La câţiva ani distanţă, în 2016, blogul uneia dintre cele
mai prestigioase edituri specializate pe fantasy și SF (Tor Publis-
hing House) găzduiește un articol ce rezonează cu textul lui Ken-
neth Semon, răsturând interpretarea de factură structuralistă a
prezenţei elementului fantasy la Shakespeare. În „The Fantasti-
cal Strangeness of William Shakespeare”, A. J Hartely pornește
de la premisa existenţei unor elemente de supranatural în multe
texte ce îi aparţin dramaturgului britanic, chiar și unele în care
realismul pare dominant. Autorul continuă prin a evidenţia ati-
picul acestor manifestări chiar și în epoca contemporană dra-
maturgului, motiv pentru care unele dintre piesele lui
Shakespeare au fost considerate „absurdităţi” chiar de către con-
temporanii acestuia6. Totuși, merită remarcat faptul că, spre de-
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osebire de Ben Jonson, Shakespeare nu a avut niciodată pro-
blema nemulţumirii publicului spectator. Despre Ben Jonson, A.J
Hartley afirmă că era „nerd” (tocilar n.a) prin natura sa, prin ten-
dinţa explicaţiilor exhaustive derivate din educaţia clasică. Spre
deosebire de el, Shakespeare, considerat insuficient educat de
către mulţi dintre contemporani, avea tendinţa de a lăsa imagi-
naţia să-și facă de cap, inclusiv pe tărâmul supranatural. Și, dacă
acest fapt îi aducea aprecierea spectatorilor obișnuiţi, educaţi
mai degrabă sub aspectul tradiţiilor și al folclorului, în același
timp îi aducea și multe critici ale scriitorilor din epocă.

Totuși, numele lui Shakespeare a devenit sinonim cu
piatra de temelie a literaturii de limbă engleză. 400 de ani mai
târziu, piesele sale sunt în continuare interpretate, reinterpre-
tate și ecranizate. Evident că nu doar prezenţa elementului su-
pranatural a dus la această stare de lucruri, ci un complex de
factori printre care se remarcă umanitatea personajelor, răstur-
nările de situaţie spectaculoase, tragedia și poezia existenţei și
sensibilitatea și profunzimea imaginilor și a ideilor. Dar, indis-
cutabil, prezenţa a tot ceea ce supranatural în teatrul lui Sha-
kespeare nu face altceva decât să amplifice efectul pe care
scrierile sale încă îl au.

Supranaturalul își face simţită prezenţa în Furtuna, co-
medie plasată pe o insulă inexistentă, asemănătoare Utopiei lui
Thomas Morus. La fel ca „lumea secundară” a lui Tolkien insula
nu poate fi localizată nicăieri și, până la finalul piesei, indiferent
câte personaje ajung aici, ea rămâne imposibil de găsit. Nimeni
nu încearcă să explice natura insulei sau a evenimentelor ce pun
personajele laolaltă, totul petrecându-se într-o manieră apro-
piată de funcţionarea genului fantasy, în care doar se constată
existenţa supranaturalului, fără a încerca să se ofere o explicaţie.
Pe insulă nu se aplică regulile lumii obișnuite, pornind de la legile
fizicii și ajungând până la revirimentul unor mituri păgâne sau al
unor superstiţii folclorice. Inclusiv orânduirea socială este schim-
bată, pentru că servitorii devin regi, sclavii se eliberează, iar gân-
direa profundă și poezia nu sunt rezervate elitelor (Caliban
devine emitentul unora dintre cele mai poetice versuri, în ciuda
statutului său de monstru. 

În acest loc neidentificabil, patrie a celor izgoniţi, per-
sonajele intră într-un joc al identităţilor. Prospero, ducele exilat
din Milano se proiectează într-o ipostază semi-divină, dând do-
vadă că stăpânește puteri magice. Ariel, spiritul supus lui Pros-
pero se prezintă drept un administrator al sorţii, în ciuda
statutului său de sclav. La fel, Caliban e numit în același timp be-
stie, diavol și om, devenind o figură complexă. În cazul lui Prop-
sero, insula va determina până la urmă o schimbare radicală.
Conștient de abilităţile sale magice, el ajunge să perceapă în-
treaga existenţă ca fiind atinsă de miracole. Abia după înţelege-
rea acestui lucru poate personajul să revină în cetatea sa natală
și să-și reia existenţa din care fusese izgonit, în timp ce, alături de
spectatori, înţelege că dincolo de faptele aparente de pe scenă
se ascund semnificaţii mult mai profunde.

Manifestarea cea mai pe larg discutată a filonului su-
pranatural în teatrul lui Shakespeare e cea din comedia Visul unei
nopţi de vară. Aici, tema magiei e umbrela sub care se desfășoară

cele mai bizare și cele mai hilare situaţii din piesă. Magia perso-
nifică puterea supranaturală a iubirii (simbolizată de poţiunea
de dragoste), dar în același timp are și scopul de a crea o lume
supranaturală. Cu toate că folosirea eronată a puterii magice e
generatoare de haos (Puck îl confundă pe Demetrius cu Lysan-
der și folosește asupra celui din urmă puterile magice ale poţiu-
nii de dragoste) până la urmă magia e cea care rezolvă tensiunea
dramatică și readuce cele două cupluri pe făgașul iubirii sincere.
De asemenea, magia reprezintă fibra eluzivă, intuitivă și ușoară
a lumii comediei, în contrast cu efortul și lipsa de graţie a uma-
nului, reprezentat de actorii din „piesa în piesă”. Tema visului
completează tema magiei, cele două dezvoltându-se în tandem
în lumea bizară a pădurii. În discursurile diverselor personaje,
prevalenţa visului dezvăluie un univers în care limitele dintre
real și imaginar sunt ușor de trecut. Prin intermediul viselor, per-
sonajele încearcă să explice evenimentele ciudate, de neînţeles
pe care le trăiesc. Shakespeare e de asemenea interesat de
modul în care visul funcţioneză, cu evenimente ce se produc fără
nicio explicaţie sau cu un timp ce curge atipic, transformând im-
posibilitatea în normă. Dramaturgul recreează această lume de
factură onirică prin intermediul zânelor din pădurea magică. La
finalul piesei, într-o manieră tipică vremurilor, dar și autorului,
Puck extinde ideea onirică asupra publicului, plasând întreaga
desfășurare a conflictului dramatic dub imperiul visului. Senti-
menul iluziei și al unei fragilităţi imanente e esenţial pentru at-
mosfera piesei, fiindcă redă mai degrabă o experienţă fantastică,
nu o dramă pe care spectatorul ar putea să o aștepte din partea
operei lui Shakespeare.

Și în tragedia Macbeth avem de-a faca cu o manifestare
a supranaturalului, de data aceasta având consecinţe tragice.
Cele trei vrăjitoare sunt simbolurile răului magic, ce apar pe în-
treg parcursul piesei, fiind numite adeseori „surorile ciudate”
(„weird sisers” engl.) De fiecare dată, cele trei simbolizează gân-
durile negre și tentaţia răului. Acţiunile lor sunt parţial conseci-
nţa puterilor supranaturale, însă, în același timp sunt și imp
efectul înţelegerii slăbiciunilor umane. De exemplu, ele identi-
fică ambiţia lui Macbeth și o folosesc asemenea unor păpușari.
Aspectul fizic al vrăjitoarelor și în general comportamentul lor
(rimele ciudate în care vorbesc și poţiunile bizare) pot să le facă
să pară caricaturi ale supranaturalului. Felul în care dramaturgul
le-a scris replicile, radical diferit faţă de replicile celorlalte per-
sonaje, trimite înspre universul rimelor de copii, transformate
aici într-un fel de blesteme. Statutul celor trei vrăjitoare rămâne
la latitudinea publicului pentru că nu e clar dacă ele doar se
joacă cu existenţele oamenilor sau dacă reprezintă intervenţiile
fatidice ale sorţii. Profeţiile lor pot fi, pe de o parte, jocuri ma-
ligne de cuvinte sau, pe de altă parte, manifestări ale curgerii
inevitabile a timpului. Cele trei vrăjitoare semnifică o trimitere
înspre Parcele din mitologia greacă, trei fiinţe legendare care ţes
firul vieţii umane, îl deapănă și apoi îl taie. De asemenea, unele
dintre profeţiile lor par a se îndeplini de la sine, fiindcă e neclar
dacă Macbeth ar fi recurs la uciderea regelui fără a fi împins de
la spate de profeţiile vrăjitoarelor. Aceste trei personaje supra-
naturale rămân pe tot parcursul piesei în afara limitelor com-
prehensiunii umane, fiindcă reprezintă un rău instinctiv, lipsit de
raţiune. 

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

2 / 201946



Un alt element supranatural din tragedia Macbeth sunt
viziunile, ce apar în strânsă legătură cu halucinaţiile, multipli-
când astfel semnificaţiile atât în direcţia supranaturalului, cât și
în direcţia jocului psihologic8. Atât viziunile, cât și halucinaţiile
sunt consecinţa directă a sentimentului vinovăţiei pe care-l tră-
iesc Macbeth și Lady Macbeth datorită crimelor înfăptuite. În-
ainte de a-l ucide pe Duncan, Macbeth vede în aer un pumnal
însângerat ce indică direcţia camerei regelui. Pumnalul simboli-
zează destinul pe care Macbeth urmează să și-l aleagă. Cele mai
puternice halucinaţii le are însă Lady Macbeth, care, într-una din-
tre cele mai cunoscute scene din tragedie, încearcă să-și spele
sângele imaginar de pe mâini, dar nu poate. Ambele personaje
interpretează halucinaţiile și viziunile drept semne supranatu-
rale ale remușcării pe care o resimt și care, până la urmă, va duce
la moartea amândurora.

Dovada cea mai clară a faptului că poveștile și perso-
najele lui Shakespeare trăiesc încă și influenţează mult literatura
contemporană stă într-un fenomen de care nici literatura ro-
mână nu e străină. Ultimele sonete imaginare ale lui William Sha-
kespeare în traducere imaginară de Vasile Voiculescu sunt
probabil cea mai cunoscută preluare a motivelor și modalităţilor
stilistice specifice autorului britanic și de reinterpretare a lor. În
literatura de limbă engleză, fenomenul este mult mai răspândit,
inclusiv în zilele noastre, atingând atât reinterpretări sau conti-
nuări de factură psihologică și socială, dar și multe ce intră pe
tărâmul fantasy sau science fiction. Astfel, editura Barnes and
Noble a alcătuit o listă9 a celor mai reușite reinterpretări de fan-
tasy și science fiction ale textelor lui Shakespeare. 

În Saving Juliet (Salvând-o pe Julieta n.a), a lui Suzanne
Selfors, doi actori contemporani joacă rolurile lui Romeo și Ju-
lieta și ajung prin magie în povestea propriu-zisă a îndrăgostiţi-
lor din Verona. În loc să lase acţiunea să se desfășoare așa cum
a scris-o Shakespeare, Mimi, actriţa din rolul Julietei, încearcă să
evite dezastrul și să asigure un final fericit perechii damnate de
îndrăgostiţi. Tragedia devine aici roman de dragoste cu elemente
fantasy, într-o încerare de redempţiune a cuplului.

Prospero lost (Prospero pierdut n.a), scris de L. Jagi Lam-
plighter, îi are ca personaje principale pe Prospero și Miranda,
ce sunt nemuritori, trăiesc în prezentul contemporan și au trans-
format puterile magice ale Prospero într-o afacere profitabilă.
Dispariţia acestuia dezvăluie însă partea întunecată a lumii spi-
ritelor dar și a afacerii familiei. Într-o manieră aparent realist-
contemporană, romanul explorează de fapt locuri comune ale
genului fantasy, într-un permanent joc cu delimitările genurilor.

Dream Country (Ţinutul viselor n.a) a lui Neil Gaiman,
unul dintre cei mai premiaţi autori fantasy, reinterpretează Visul
unei nopţi de vară. Shakespeare pune în scenă premiera piesei
sale în faţa unui public format din fiinţe supranaturale, inclusiv
Titania și Puck. Personajele din public interacţionează cu spec-
tacolul și schimbă locul cu actorii ce le interpretează rolurile pe
parcursul întregii reprezentaţii. E o poveste cu o atmosferă oni-
rică și suprarealistă, perfect încadrată în seria poveștilor „din vis”
scrise de Neil Gaiman, într-un tur de forţă imaginativ și stilistic

în care comedia shakespeareiană devine punctul de pornire al
unei lumi halucinante.

Prezenţa elementului supranatural în dramaturgia lui
William Shakespeare surprinde doar în măsura în care literatura
scrisă de acesta e privită afară din contextul organic ce i-a dat
naștere. Pe de o parte, tocmai prin lipsa unei educaţii formale a
autorului și prin popularitatea imensă a teatrului în epocă, pre-
zenţa elementului folcloric e naturală în lumea creată de dra-
maturg. Pe de altă parte, analizând perioada în care a scris
Shakespeare, se remarcă existenţa unei componente religioase
dificil de înţeles în afara spaţiului britanic10. La finele secolului
16 avea loc o acţiune de ficţionalizare a culturii catolice, în baza
repudierii de către protestanţi a catolicismului, a superstiţiilor
păgâne, dar și a mitologiei clasice. Mergând pe muchie de cuţit,
Shakespeare produce un copil hibrid al lirismului și dramatur-
giei, pășind pe un tărâm ideologic cu totul nou . Într-o încercare
de a elibera imaginaţia așa cum face în Furtuna sau Macbeth, dra-
maturgul se întoarce înspre acel gen al romanţei de factură neo-
greacă, popularizat în timpul domniei lui James I ca o formă de
nostalgie faţă de perioada elisabetană. Shakespeare nu a scris li-
teratură fantasy, însă acele coordonate supranaturale lăsate în
mod voit ambigue în scrierile sale sunt baza pentru tot ceea ce
va deveni fantasticul și supranaturalul în literatura secolului al
19-lea și apoi, într-un reviriment spectaculos, genul fantasy de
după 1960.

1 J.R.R Tolkien, „On Faerie Stories”, Oxford University Press, 1934, p.18.
2 Kenneth J. Semon, „Fantasy and Wonder in Shakespeare‘s Last Plays”, în
Shakespeare Quarterly, Vol. 25, No. 1 (Winter, 1974), p. 91, Oxford Univerity
Press.
3 De fapt, chiar și după publicarea „Stăpânului inelelor” și a succesului că-
rţii, Tolkien și-a manifestat frustrarea legată de faptul că scrierile sale lite-
rare nu erau luate în serios.
4 Kenneth J. Sermon,  op. cit., p. 91.
5 Idem, p. 93.
6 Idem, p. 96.
7 În 1662, Samuel Pepys  nota în jurnalul său că „Visul unei nopţi de vară”
este o piesă „insipidă și ridicolă”. Vezi A. J. Hartely, „The Fantastical Strange-
ness of William Shakespeare”, Shakespeare on Tor.com, Thu Jun 2, 2016
https://www.tor.com/2016/06/02/the-fantastical-strangeness-of-william-
shakespeare/ (accesat 5 iunie 2019).
8 SparkNotes Editors. “SparkNote on Macbeth.” SparkNotes LLC. 2002.
http://www.sparknotes.com/shakespeare/macbeth/ (accesat 5 iunie 2019).
iiKelly Anderson, „Six shakespearean Sci-Fi  & fantasy retellings”, B&N Sci-Fi
and Fantasy Blog, February 23, 2017 
https://www.barnesandnoble.com/blog/sci-fi-fantasy/6-shakespearean-sci-
fi-fantasy-retellings/ (accesat 4 iunie 2019).
9 Rob Maslen, „Aspects of the Early Modern Fantastic in Shakespeare’s The
Tempest”, în The City of Lost Books, Fantasy MLitt at Glasgow University, Fe-
bruary 16, 2018,
10 http://fantasy.glasgow.ac.uk/aspects-of-the-early-modern-fantastic-in-
shakespeares-the-tempest-2/ (accesat 4 iunie 2019).
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În comparaţie cu Baudelaire, Verlaine şi Rimbaud, Stép-
hane Mallarmé este un poet aproape lipsit de biografie. În afară de
continua mutare dintr-un oraş de provincie în altul ca profesor de
limba engleză, de unele călătorii la Londra şi Oxford, unde susţine
conferinţa LLaa  MMuussiiqquuee  eett  lleess  LLeettttrreess, şi după stabilirea familiei la
Paris, de găzduirea cenaclului în care s-au lansat numeroşi poeţi
simbolişti francezi şi străini, nimic deosebit care să justifice, decît
pentru programul estetic, includerea lui de către Verlaine între
„poeţii bestemaţi”. Şi totuşi, tragicele evenimente din copilărie:
moartea mamei şi a surorii sale Maria, iar la maturitate, a fiului său
Anatole, i-au marcat definitiv viaţa. În divagaţia PPllîînnggeerree  ddee  ttooaammnnăă,
Mallarmé mărturiseşte: „De cînd Maria m-a părăsit ca să se ducă pe
o altă stea – oare, Orion, Altair, sau tu, verde Venus? – am îndrăgit
singurătatea”(1, trăind într-un continuu doliu sufletesc manifestat
ca fugă de realitate şi căutare a unui ideal în poezie, permanent ur-
mărit ca de o umbră de teama de sterilitate creatoare, care „stă –
pentru Guy Michaud – la originea poeticii mallarméene”(2. În această
poezie, Eros nu mai există, numai Thanatos. 

Pentru Mallarmé, Euridice este Poezia, faţă de care mani-
festă o iubire de intensitate mistică, reprezentînd – ca să-l folosesc
cuvintele dintr-o celebră conferinţă a lingvistului Lloyd James Aus-
tin – „singura lui magie autentică şi domeniul său pur ideal”(3. O poe-
zie ce respinge sentimentalismul romantic în schimbul
impersonalităţii artistice, realizată – scrie Mallarmé în articolul CCrriissee
ddee  vveerrss  – prin „dispariţia elocutorie a poetului” care „cedează ini-
ţiativa cuvintelor” pentru a ajunge,  pe calea transpoziţiei, la „opera
pură”(4. Mallarmé reprezintă astfel, în structura mitului orfic şi în
evoluţia poeziei, momentul ulterior sfîrtecării lui Orfeu de către ba-
cante, în care doar capul şi lira sa, aruncate în rîul Hebron, continuă
să cînte plutind pe ape spre zările lumii. Capul desprins de trup este
simbolul acestei poezii pur intelectuale, „explicaţie orfică a Pămîn-
tului” şi reflecţie asupra ei însăşi, cu scopul – declarat în divagaţia
CCaarrtteeaa,,  innssttrruummeenntt  ssppiirriittuuaall – ca „tot ce există pe lume să ajungă
într-o carte”(5.

Această radicalizare a poeziei lui Mallarmé a trecut prin
trei etape de creaţie. Prima cuprinde poeziile din tinereţe publicate
în Parnasul contemporan (1866), ce poartă amprenta doctrinei par-
nasianismului, elaborată de Théophile Gautier, dar şi a influenţei
FFlloorriilloorr  RRăăuulluuii de Baudelaire. Acelaşi spleen baudelairian, „Plictisul
fără sfîrşit”, îl face să ezite între damnare şi dorinţa de a evada dintr-
o civilizaţie decadentă. În sonetul NNeelliinniişşttee, poetul nu caută în pre-
zenţa unei femei dragostea fizică, ci un refugiu împotriva spaimei de
singurătate şi moarte:

„Nu vin în seara-aceasta să-ţi birui trupul, fiară

În care-o gintă-şi mînă păcatul, nici s-asmut

În pletele-ţi impure o patimă amară,

Plictisul incurabil ce-l vărs într-un sărut.

Cer patului tău somnul adînc şi fără umbre

Plutind sub remuşcarea cu pluş deconcertant,

Şi-n care guşti ecoul minciunii tale sumbre,

Tu care ştii ca morţii mai mult despre neant.

Căci viciul, care-mi roade nobleţea din vechime,

Mi-a pus ca ţie semnul sterilităţii sale,

Ci-n timp ce sînu-ţi rece ascunde protector

O inimă neatinsă de colţii vreunei crime,

Eu fug sleit şi palid, gonit de giulgiuri pale,

Şi nu pot să dorm noaptea de spaimă că-am să mor”.

Poezia AAzzuurruull mărturiseşte obsesia sterilităţii creatoare a
poetului care „îşi blestemă debila măiestrie/ Unui deşert de chipuri
sterile-mpotrivit”, revoltîndu-se contra „seninei ironii” a cerului al-
bastru, faţă de care vrea să se închidă înălţînd deasupra sa „un vast
plafon tăcut”. Din simbol al transparenţei şi deschiderii spre lume,
ferestrele din poezia cu acest titlu devin oglinzi ale unui poet narci-
siac, prin care încearcă să evadeze într-un univers metafizic:

„Fug şi m-agăţ de toate ferestrele de unde

Întorci un spate vieţii şi, binecuvîntat,

În luciul lor de-o rouă etern spălat se-ascunde

Un Infinit cu zorii de aur cast, deodat’

Mă oglindesc şi înger mă văd! şi pier şi-ador

– Să fie  arta geamul, misticitatea fie – 

A re-nvia şi unde, în ceru-anterior

Al Frumuseţii, visul mi-e diademă vie”.

În BBrriizzăă  mmaarriinnăă, în schimb, frustrarea carnală dar şi im-
presia de deşertăciune a căutărilor sale spirituale, prin lectură şi
creaţie, dau naştere dorinţei de a evada, precum Baudelaire şi Rim-
baud sau pictorul Paul Gauguin, spre spaţii exotice, în Necunoscut:

Stéphane Mallarmé Avatarele lui Orfeu
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„Vai! carnea-i tristă, cărţile – le-am citit, pe toate.

Să fug de-aici! Departe! Simt păsări îmbătate

De ceruri şi de spume necunoscute-n vînt!

Nimic, nici parcul palid în ochiul meu răsfrînt

Nu-mi va reţine pieptul muiat în valuri grele.

O, nopţi, nici limpezimea pustie-a lămpii mele

Pe foaia ocrotită de albul ei păgîn,

Nici tînăra femeie cu pruncul mic la sîn.

Ah, vreau să plec! Tu, navă, ridică-n balansare

Ancora spre limanuri exotice cu soare!”.

În această primă etapă, pentru Mallarmé, nu „bolnava
primăvară” din poezia ÎÎnnttooaarrcceerreeaa  pprriimmăăvveerriiii, renăscătoare a natu-
rii dar şi a nevrozei poetului, ci iarna simbolizează „sezonul artei se-
nine”, apolinice, al artei pentru artă parnasiene, mai mult plastică,
sculpturală, decît muzicală, încă tributară acelui mimesis horaţian
ut pictura poesis.

A doua etapă corespunde anilor 1866-1869 în care, co-
pleşit de insomnie şi tensiune interioară,  Mallarmé trece printr-o
„criză metafizică”, dezvăluită în fragmentele din proza intitulată IIggii--
ttuurr, publicată postum.  Este şi perioada de lungă gestaţie a poeme-
lor IIrrooddiiaaddaa  şi DDuuppăă--aammiiaazzaa  uunnuuii  ffaauunn, compuse în prima lor
variantă pentru scenă, în care poetul – afirmă Charles Mauron – „îşi
proiectează mitul personal”(6, disimulîndu-şi aspiraţia romantică
spre Absolut, contrapunctată de teama de sterilitate creatoare, în
spatele unor personaje sau figuri mitice/ biblice. Este – remarcă
Pierre-Olivier Walzer în eseul consacrat lui Mallarmé – „etapa in-
termediară pe calea care duce de la Parnasianism la Simbolism”(7.
Astfel, IIrrooddiiaaddaa reinterpretează în ritmul versului alexandrin po-
vestea Salomeii biblice care, îndemnată de mama sa, îi cerea rege-
lui Irod, fermecat de dansul şi frumuseţea ei, capul ui Ioan
Botezătorul, dar care – în viziunea poetului – reprezintă o fecioară
ce refuză cu obstinaţie existenţa carnală („carnea inutilă”), refugi-
indu-se într-una pur spirituală, simbolizată de o „stea înfrigurată”.
În dialogul cu doica sa, ea îi împărtăşeşte oroarea de apropierea fi-
zică („Femeie – un sărut m-ar nimici”), preferînd singurătatea orgo-
lioasă decît destinul speciei: „Da, numai mie, pentru mine-nfloresc,
deşartă!”, ca o condiţie a narcisismului ei spiritual:

„Sînt singură în surda mea patrie, şi zarea

Cu tot ce mă-mpresoară trăieşte-n adorarea

Unei oglinzi ce-ntoare în calmul ei distant

Doar ochiul Irodiadei senin de diamant...”.

În schimb, „egloga” DDuuppăă--aammiiaazzaa  uunnii  ffaauunn exprimă nos-
talgia vieţii agreste, simbolizată de faunul care în mitologia romană
reprezintă, ca şi Pan în mitologia greacă, o zeitate protectoare a cîm-
piilor, descriind beţia senzorială dionisiacă a existenţei omului în
armonie cu natura, asemenea cuplului Orfeu şi Euridice:

„Eu, mîndru de-al meu sunet am să discut mereu

Zeiţele; şi-n umbră prin zugrăveli aprinse

Să le dezleg centura ce mijlocul cuprinse;

Astfel, cînd limpezimea din strugure am supt,

Spre-a izgoni regretul ce zace dedesubt,

Un hohot nalt ciorchinii striviţi sub cer de vară,

Şi-n pieliţele clare suflînd, pînă spre seară

Sînt dornic de beţie şi tulbure-n priviri”.

În final însă, trezit din acest vis al somnului de după-amiază, poetul
îl reprezintă pe Orfeul blestemat să-şi vadă iar fiinţa iubită scufun-
dîndu-se în lumea umbrelor, pentru vina de a-şi fi întors capul spre
ea, încălcînd pactul cu zeul morţii. Privirea raţiunii reci este chemată
de poet martor la transformarea cuplului androgin în umbră:
„Cuplu, adio: vreau să văd umbra ce devii”, scufundîndu-se pentru
totdeauna în uitare.

Tot de această etapă aparţine şi poemul intitulat PPrroozzăă
((ppeennttrruu  ddeess  EEsssseeiinntteess)), cu al căruit titlu contrastează versificaţia im-
pecabilă şi structura sa muzicală, pe care Mallarmé le exersase deja
în CCîînnttaarreeaa  SSffîînnttuulluuii  IIooaann din tripticul IIrrooddiiaaddeeii, în perioada cînd era
fascinat de muzica lui Richard Wagner şi de poezia lui Edgar Poe,
din care a făcut traduceri în proză. În locul rafinamentului plastic al
imaginii din prima etapă, el ajunge la un deosebit rafinament mu-
zical al versurilor prin – constată Jean-Pierre Richard în cartea sa
UUnniivveerrssuull  iimmaaggiinnaarr  aall  lluuii  MMaallllaarrmméé, exprimîndu-se în termenii lin-
gvisticii lui Saussure – „ştergerea voluntară a semnificatului în spa-
tele semnificantului”(8, împlinindu-şi vocaţia sa de poet orfic. „Să
pictezi – declară Mallarmé într-o scrisoare către prietenul său Henri
Cazalis – nu lucrul, ci efectul pe care-l creează”(9, iată dezideratul
acestei poezii:  

„Nous promenions notre visage

(Nous fümes deux, je le maintiens)

Sur maints charmes des paysages

O, soeur, y comprenant les tiens”,

strofă tradusă de Ştefan Aug. Doinaş în limba română cu aceeaşi
atenţie faţă de efectul muzical al limbajului:

„Cu-al nostru chip menit plimbării

(Noi furăm doi, o spun mereu)

Puneam la farmecele zării

O, soră, cumpănind pe-al tău”.

El urmează, de acum încolo, principiul ut musica poesis, susţinut de
Edgar Poe în eseurile sale, pentru a ajunge la „Creaţia Ritmică a Fru-
museţii”, care este însăşi poezia orfică.

Abia în cea de-a treia etapă, după cum afirmă chiar Mal-
larmé, „Muzica se alătură Versului spre a alcătui, de cînd cu Wag-
ner, Poezia”(10. El redimensionează astfel poezia orfică în
modernitate, făcînd ca versul nu numai să spună ci să şi cînte. E
vorba de o muzicalitate care nu este efect al prozodiei, nici nu se

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

492 / 2019



confundă cu eufonia limbajului, ci înseamnă un principiu de creaţie
ce acordă cuvintelor libertatea de a se asocia sonor ca într-o incan-
taţie magică oraculară. Un cuvînt are –  susţine Albert Thibaudet în
magistrala sa monografie critică(11 – un corp vizual, tipografic, şi un
suflet sonor care, în poezia pură, îşi uită semnificaţia familiară, do-
bîndind prin hazard una insolită, surprinzătoare, ce face ca – spre a
întrebuinţa cuvintele poetului – „reminiscenţa obiectului numit să
se scalde într-o nouă atmosferă”(12. Limbajul poetic neagă sensul
celui din comunicarea obişnuită, în care îndeplineşte doar un rol co-
mercial, devenind prin dereificare – apreciază Matei Călinescu – pur,
esenţial, un „limbaj al absenţei” nu numai a subiectului ci şi a obiec-
tului, care „echivalează Absolutul cu Neantul şi Neantul cu Frumu-
seţea”(13. Un limbaj în care nu mai vorbeşte poetul, ci care – ca să
întrebuinţăm expresia lui Maurice Blanchot – „se vorbeşte pe
sine”(14. Acest limbaj comunică prin aluzie sau sugestie. „A numi un
obiect –  explică Mallarmé în răspunsul la ancheta lui Jules  Huret –
înseamnă a suprima trei sferturi din desfătarea poemului, care con-
stă din a ghici puţin cîte puţin: a-l sugera, iată visul”(15. Exemplar, în
acest sens, este sonetul lebedei:

„Imaculatul astăzi, frumos şi-nsufleţit

O să ne spargă totuşi în aripi de-amorţire

Uitatul lac pe care-l bîntuie, subţire,

Gheţarul unor zboruri ce nu s-au sumeţit!

O lebădă pe timpuri se ştie lămurit

Magnifică, dar fără speranţă de răpire

Căci n-a cîntat ţinutul în care să respire

Cînd istovita iarnă-n plictis a-nmărmurit.

Tot gîtul scutura-va această agonie

Albă în spaţiul care negat de ea o-mbie,

Dar spaima nu de solul în care zace nins.

Fantomă de-al ei luciu pe-acest meleag menită,

Ca Lebăda de-o rece visare-şi lasă nins

Exilul fără noimă-n dispreţ încremenită”,

în care lebăda este simbol orfic al purităţii şi tăcerii, reprezentînd
poetul ca fiinţă de origine divină exilată din cer pe pămînt. Acest
sonet poate fi descifrat în mai multe sensuri, în plan ontologic fiind
– consideră Georges Poulet – „poemul fiinţei indubitabil sortite Ne-
antului”(16, iar în plan estetic, poezia pură. 

Într-o scrisoare către prietenul său Eugène Lefébure, Mal-
larmé declară: „Distrugerea a fost Beatricea mea”(17.  El vrea să dis-
trugă lumea imperfect creată de Dumnezeu, pentru a o recrea prin
regăsirea puterii magice a Cuvîntului de la început. În poezia ulti-
mei etape, cuvintele nu se mai înlănţuiesc după o logică a realului,

ci în virtutea unei poietici a hazardului, încît textele devin – con-
stat în acord cu Hugo Friedrich(18– constructe cu ontologie au-
tonomă, cu înţeles obscur, altfel spus, nu mai semnifică ceva
ci există pur şi simplu în şi prin limbaj. Această concepţie este
expusă de Mallarmé însuşi în experimentul său tipografic cu
versuri lăsate în libertate, OO  lloovviittuurrăă  ddee  zzaarruurrii, sintetizată în
final:

„O CONSTELAŢIE

rece de uitare şi de desuetitudine

nu atît 

cît să nu enumere

pe o anume suprafaţă vacantă şi superioară

ciocnirea succesivă

siderală

a unei sume totale în formare

veghind

şovăind

alunecînd

strălucind şi meditînd

înainte de a se opri

într-un punct ultim care-o consacră

Orice Gînd emite o Lovitură de Zaruri,

în care mistica Numărului din doctrina orfică a anticului Pita-
gora devine expresie poetică a teoriei moderne a probabilităţi-
lor, făcînd din hazard principiu de creaţie, nu înainte de a-l
învinge, fixîndu-l într-o formă prin aruncătura de zaruri ce sim-
bolizează insolita combinaţie a cuvintelor.

Poezia este pentru Mallarmé, ca şi pentru Rimbaud,
o aventură în Necunoscut, dar nu vizionară ci pur verbală. Deşi
ambii poeţi aveau acelaşi ideal, de a recrea lumea prin poezie,
Mallarmé nu este vizionar ca Rimbaud, ci un nihilist care în-
cearcă să-l realizeze  prin negaţia dialectică din filosofia lui
Hegel. În vreme ce autorul IIlluummiinnăărriilloorr  aspiră să devină vizio-
nar prin „dereglarea tuturor simţurilor/ sensurilor” ( fr.sens
este ambiguu în contextul  SSccrriissoorriiii  vviizziioonnaarruulluuii), Mallarmé îşi
propune să dea, spre a cita versul programatic din sonetul MMoorr--
mmîînnttuull  lluuii  EEddggaarr  PPooee, „un sens mai pur cuvintelor tribului”, pen-
tru a compensa metaforic şi simbolic  ceea ce el numeşte în
CCrriissee  ddee  vveerrss „defectul limbilor”(19 şi a restabili – ca să-l citez
de astă dată pe Marcel Raymond – „lucrurile alterate şi deviate
de la integritatea lor primordială”(20. Rimbaud şi Mallarmé –
trage o concluzie pe cît de justă, tot pe atît de scandaloasă,
Hugo Friedrich – „au trasat ultimele limite pînă la care se poate
aventura poezia”(21, sfîrşind amîndoi în tăcere.  Neantul şi tăce-
rea sunt şi limitele la care ajung, în mit, capul şi lira lui Orfeu,
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pe insula Lesbos, unde Apollo, zeul protector al artei, intervine in-
terzicîndu-le cîntecul. Astfel sfîrşeşte mitul lui Orfeu şi, totodată,
poezia orfică.

Note:

Am consultat Mallarmé, OOeeuuvvrreess  ccoommppllèètteess, Ed. Galli-
mard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1945. Folosesc pentru citate
următoarele două ediţii de traduceri: Stéphane Mallarmé, PPooeezziiii
(ediţie bilingvă), Ed. Univers, Bucureşti, 1972 (traducere şi prefaţă
de Ştefan Aug. Doinaş) şi Mallarmé, PPooèèmmeess//  PPooeemmee, Ed, Atlas, Bu-
cureşti, 1997 (versiune în limba română de Ioan Matei) şi Mallarmé,
DDiivvaaggaaţţiiii..  IIggiittuurr..  OO  lloovviittuurrăă  ddee  zzaarruurrii, Ed. Atlas, Bucureşti, 1997 (ver-
siune în limba română de Ioana Diaconescu şi Mihnea Moroianu)
1 Mallarmé, DDiivvaaggaaţţiiii..  IIggiittuurr..  OO  lloovviittuurrăă  ddee  zzaarruurrii, Ed. Atlas, Bucureşti,
1997, p. 33
2 Guy Michaud, MMeessssaaggee  ppooééttiiqquuee  dduu  ssyymmbboolliissmmee, vol. I, Librarie
Nizet, Paris, 1947, p. 160
3 Lloyd James Austin, LLeess  mmooyyeennss  dduu  mmyyssttèèrree  cchheezz  MMaallllaarrmméé  eett  VVaa--
lléérryy, conferinţă susţinută la Cambridge în 26 iulie 1962
4 Mallarmé, CCrriizzăă  ddee  vveerrss, în culegerea DDiivvaaggaaţţiiii..  IIggiittuurr..  OO  lloovviittuurrăă  ddee
zzaarruurrii, ed. cit. , p. 152
5 Mallarmé, CCaarrtteeaa,,  iinnssttrruummeenntt  ssppiirriittuuaall, în culegerea DDiivvaaggaaţţiiii..  IIggii--
ttuurr..  OO  lloovviittuurrăă  ddee  zzaarruurrii, ed. cit., p. 165
6 Charles Mauron, MMaallllaarrmméé  ppaarr  lluuii--mmêêmmee, Ed. Seuil, Paris, 1964, 
p. 87
7Pierre-Olivier Walzer, EEssssaaii  ssuurr  SSttéépphhaannee  MMaallllaarrmméé, Editions Pierre
Seghers, Paris, 1963, p. 166
8 Jean-Pierre Richard, LL’’UUnniivveerrss  iimmaaggiinnaaiirree  ddee  MMaallllaarrmméé, Ed. Seuil,
Paris, 1962, p.418

9 Stéphane Mallarmé, scrisoare către Henri Cazalis, apud Ştefan Aug.
Doinaş, MMaallllaarrmméé şşii  sseecceessiiuunneeaa  lliimmbbaajjuulluuii, în vol. OOrrffeeuu  şşii  tteennttaaţţiiaa
realului, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1974, p. 104
10Mallarmé, CCrriizzăă  ddee  vveerrss, în culegerea DDiivvaaggaaţţiiii..  IIggiittuurr..  OO  lloovviittuurrăă  ddee
zzaarruurrii, ed. cit., p. 150
11Albert Thibaudet, LLaa  PPooééssiiee  ddee  SSttéépphhaannee  MMaallllaarrmméé, Ed. Gallimard,
Paris, 1926, p. 218
12Mallarmé, CCrriizzăă  ddee  vveerrss, în culegerea DDiivvaaggaaţţiiii..  IIggiittuurr..  OO  lloovviittuurrăă  ddee
zzaarruurrii, ed. cit., p. 154
13Matei Călinescu, CCoonncceeppttuull  mmooddeerrnn  ddee  ppooeezziiee, Ed. Eminescu, Bu-
cureşti, 1972, p. 91
14 Maurice Blanchot, EExxppeerriieennţţaa  lluuii  MMaallllaarrmméé, în SSppaaţţiiuull  lliitteerraarr, Ed.
Univers, Bucureşti, 1980, p. 35
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ggaaţţiiii..  IIggiittuurr..  OO  lloovviittuurrăă  ddee  zzaarruurrii, ed. cit., p. 270-271
16 Georges Poulet, EEttuuddeess  ssuurr  llee  tteemmppss  hhuummaaiinn, vol. II („La distance in-
térieure”), Librairie Plon, Paris, 1952, p. 323
17 Stéphane Mallarmé, scrisoare către Eugène Lefébure, apud Ştefan
Aug. Doinaş, OOrrffeeuu  şşii  tteennttaaţţiiaa  rreeaalluulluuii, ed.cit., p. 104
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Universală, București, 1969
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S-a spus despre ea că arată ca Marlene Dietrich și scrie ca Virgi-
nia Woolf, a fost comparată cu Kafka, Joyce sau Borges, iar cărţile
sale, de la romanul de debut, apărut pe când autoarea avea doar
douăzeci și trei de ani, Aproape de inima vijelioasă a lumii (1943) și
până la cel din urmă text pe care l-a scris, Ora stelei (1977) au fost
considerate, pe rând, capodopere și au fost interpretate din cele
mai diverse perspective. Este vorba, desigur, despre Clarice Lispec-
tor, scriitoarea născută în Ucraina, în 1920, și stabilită în Brazilia,
împreună cu familia sa, la începutul anilor ‘20. 

Devenit în scurtă vreme cel mai celebru și cel mai citit roman al
său (poate și pentru că, spre deosebire de Patimile după G.H., de
pildă, unde formula experimentală era dusă până la ultimele con-
secinţe, aici avem de-a face, cel puţin aparent, cu o naraţiune mai
ușor de urmărit de către cititor), Ora stelei (A hora da estrela), apărut
în chiar anul morţii autoarei, a fost definit chiar de către aceasta, în
singurul interviu televizat pe care l-a acordat vreodată, drept „po-
vestea unei fete care era atât de săracă, încât se hrănea doar cu hot
dogs. Dar nu despre asta e vorba de fapt. Este vorba despre inoce-
nţa strivită, despre nefericirea anonimă.” 

Plasată, ca loc de desfășurare a acţiunilor, în provincia Alagoas
din nord-estul Braziliei (unde familia Lispector a locuit imediat după
sosirea în Lumea Nouă), apoi la Rio de Janeiro, unde se mută pro-
tagonista (la fel ca și Clarice, care își petrece adolescenţa în cosmo-
polita metropolă), cartea vorbește despre Macabéa (o rară
trimitere, prin acest nume, la tradiţia culturală ebraică – de care,
prin însăși originea sa, autoarea era legată) spunându-i povestea și
evidenţiindu-i statutul social modest. Însă acesta e doar un prim
nivel al semnificaţiilor; căci, desigur, fiind vorba despre un text al
lui Clarice Lispector, nu numai despre asta e vorba. Căci naratorul
însuși devine, pe nesimţite, centrul de interes, dincolo de linia în-
tâmplărilor propriu-zise. Iar acesta se străduiește să spună cât mai
exact povestea tinerei și sărmanei dactilografe căreia îi place să-și
facă unghiile, să iasă în oraș și să bea Coca-Cola, care ar vrea să se-
mene cu Marilyn Monroe (dar nu aduce nici pe departe cu ea) și care
e îndrăgostită de un bărbat care, finalmente, o părăsește. Spre fi-
nalul cărţii, dezamăgită și întristată, după ce își pierde și slujba, ea
merge la o ghicitoare, Madame Carlotta, care, desigur, nu ezită să-i
prezică toate lucrurile minunate pe care Macabéa și le dorește în
secret: un mariaj tihnit, un alt statut social, un strop de fericire. (În
paranteză fie spus, Lispector a vorbit nu o dată despre vizita pe care
și ea a făcut-o, la un moment dat, unei prezicătoare și despre sen-
timentele pe care această întâlnire i le-a stârnit!). 

Dar toate aceste detalii nu înseamnă nicidecum că textul de faţă
ar fi autobiografic. Sau, mai precis spus, că notele autobiografice –
atâtea câte sunt! – trebuie căutate altundeva decât în derularea eve-

nimentelor ca atare. Și anume, în dorinţa naratorului, dorinţă înru-
dită cu cea a lui Lispector însăși, de a reuși să exploreze până în stră-
funduri sufletul omenesc și să surprindă acele aspecte care, în
general, scapă privirii obișnuite – și pe care chiar și cea mai bună fi-
cţiune are dificultăţi în a le reprezenta. Eul va fi, așadar, recreat (re-
configurat în mod de-a dreptul programatic!) prin recursul la o
incertitudine radicală ce domină cartea și care încetează s-o defi-
nească doar pe tânăra sărmană ajunsă într-un mare oraș și neștiind
cum să se adapteze ritmurilor acestuia. Naratorul, Rodrigo S.M.,
este, la rândul său, un eu în permanentă (re)construcţie și evoluţie,
fiind, pe de o parte, capabil de profunde reflecţii, dovedind, pe alo-
curi, încrederea deplină în metoda sa de creaţie, dar, deopotrivă, e
copleșit – exact în momentele cele mai tensionate – de teama pe
care nu știe sau nu poate s-o depășească în faţa puterii și, în egală
măsură, a neputinţei cuvintelor de a exprima esenţa vieţii, adevărul
existenţei în căutarea căruia se află de când se știe și care pare a-i
scăpa printre degete exact în clipele când simte că e pe punctul să-
l imortalizeze. În plus, în această carte a lui Clarice Lispector, nimic
nu este fixat în vreo formulă, fie și una strict narativă, care să cu-
prindă textul de la început și până la sfârșit. Mereu în schimbare,
tonul naratorului trece cu ușurinţă de la accentele sobre (când își
pune întrebări existenţiale cu privire la natura divinităţii sau a tem-
poralităţii) la cele ce tind spre comic (atunci când are în vedere anu-
mite trăsături ale personajului pe care încearcă să-l surprindă și să-l
exprime). 

Așadar, pe de o parte, Rodrigo o înţelege pe Macabéa și nutrește
compasiune faţă de situaţia ei, dar pe de alta, înţelege că nici pro-
priul său statut nu e atât de strălucit cum ar putea să pară, privit din
exterior. Nu e nici el decât un biet intelectual care încearcă să sur-
prindă marele mister al lumii fără să aibă mijloacele adecvate, tra-
gedia fiind că realizează acest lucru. Iar dacă Macabéa e victima
inocentă a vieţii dure din metropola care strivește individualităţile
și anulează diferenţele, naratorul e victima pe deplin conștientă a
propriului eșec pe tărâmul literaturii. Cea dintâi dă senzaţia că înţe-
lege prea puţin din ce i se întâmplă, iar cel de-al doilea, că, deși înţe-
lege, nu poate face nimic pentru a schimba lucrurile. Micile comedii
ale existenţei cotidiene devin, în acest fel, parte a marii tragedii a
existenţei, iar universul unde se petrec toate (mai mult evenimente
ale spiritului decât simple întâmplări exterioare) este o Brazilie ce
pare uneori prea reală, compusă din toate detaliile pe care autoarea
le cunoaște atât de bine, iar, alteori, prea imaginară – și extraordi-
nar imaginată! –, un tărâm ce dă senzaţia a fi cu atât mai vast, cu cât
cuvintele și imaginile care-l compun sunt nuanţate, reluate și per-
manent modificate în acest text hipnotic al „marii vrăjitoare a lite-
raturii braziliene”, așa cum a fost supranumită Clarice Lispector.

Căutări și revelaţii

Carte străină
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Pe deplin comparabilă cu maniera lui Beckett de a construi „un
text despre sărăcie, dar care nu este nicidecum sărac în sine”, după
cum se exprima Hélène Cixous, autoarea braziliană scrie o carte tul-
burătoare despre neputinţa naratorului (care, deși ar vrea să se im-
agineze omniscient și omnipotent, nu mai are mijloacele necesare
pentru a duce la capăt un asemenea demers îndrăzneţ) de a trans-
mite, prin cuvântul scris, marele adevăr pe care mai poate doar să-
l intuiască, dar și despre neputinţa personajului feminin pe care
chiar el l-a imaginat și pe care îl contemplă, Macabéa, de a da sens
existenţei pe care o trăiește. Ca într-un fascinant și periculos joc al
oglinzilor, contemplând-o pe Macabéa, naratorul se vede pe sine,
pentru prima dată așa cum este. Iar ceasul morţii tinerei îi spune
că și pentru el sfârșitul va veni. Cititorului nu-i rămâne altceva de
făcut decât să se privească în aceste oglinzi paralele, să mediteze la
marile mistere ale vieţii și să nu uite să trăiască micile plăceri ale
existenţei cotidiene, cele pe care, de cele mai multe ori, e tentat să
le ignore. „Ora stelei” devine, deci, ceasul de pe urmă, acela când
fiinţa omenească poate atinge pragul împăcării cu sine, așa cum
Macabéa și-a dorit mereu. Naratorul însuși se simte împlinit când
încearcă să exprime clipa marii treceri, una dintre semnificaţii fiind
că o moarte (în plan uman) reprezintă și o naștere (în plan estetic),
chiar dacă această revelaţie înseamnă, în egală măsură, dobândi-
rea de către narator a conștiinţei propriei sale mortalităţi. E punc-
tul în care autoarea și naratorul se întâlnesc, exprimându-și
pasiunea (și experimentându-și până la capăt patimile...) prin in-
termediul încercării de a prinde în cuvinte esenţa unei vieţi trăite. 

Deopotrivă un exerciţiu perfect de introspecţie și un uimitor
exemplu al funcţionării mecanismelor ficţiunii, o carte ce a deter-

minat și va determina numeroase interpretări speculative, Ora ste-
lei este, așa cum e și Apa vie (Água viva – 1973), chiar dacă într-un alt
sens, o extraordinară meditaţie asupra literaturii și o atentă eva-
luare a mecanismelor acesteia. Dar avem, în acest caz, de-a face și
cu literatura înţeleasă și practicată ca pură experienţă, cumva ase-
mănător cu modul în care autoarea își orchestra strategiile narative
și în Aproape de inima vijelioasă a lumii. Tocmai de aceea, Apa vie, o
mică bijuterie în proză, excelent exemplu de naraţiune muzicală, a
părut multora un experiment grăbit, ca și cum Lispector ar fi scris-
o într-o singură noapte (nu puţini exegeţi chiar s-au exprimat în
acest sens și au susţinut cu tărie o asemenea perspectivă). Însă scrii-
toarea a reluat de mai multe ori cartea, încercând să ajungă la acel
grad de cizelare și perfecţiune pe care l-a visat întotdeauna în plan
artistic.

În Ora stelei, preocupările autoarei merg mai departe și se în-
dreaptă spre profunzimi nebănuite la prima vedere / lectură. Căci,
acum, chiar supremaţia scriitorului (realist) e pusă în discuţie prin
intermediul atitudinilor lui Rodrigo, cel care se îndoiește și medi-
tează, incapabil să mai creadă până la capăt în statutul privilegiat al
creatorului-demiurg. Mai poate ficţiunea literară să exprime ade-
vărul? Sau, în ultimă analiză, mai poate fi acesta prins în simplele cu-
vinte? Sunt întrebări asupra cărora Clarice Lispector însăși (cea
pentru care literatura a însemnat, în cel mai complet sens al cu-
vântului, existenţă) a meditat, direct sau subtextual, în toate crea-
ţiile sale. Și, ca întotdeauna în cazul scriitoarei de faţă, întrebările se
dovedesc a fi mult mai importante decât orice răspunsuri sau posi-
bile soluţii, câtă vreme, în opinia sa, „simpla raţiune și pura reali-
tate sunt mult prea departe de ceea ce contează cu adevărat în
viaţa fiecărui om.”

*

Apărut în anul 1964, romanul lui Clarice Lispector Patimile după
G. H. (A Paixão segundo G. H.), un text uluitor, combinând accentele
confesive cu note de meditaţie filosofică cu o viziune care a fost nu-
mită, de unii exegeţi, mistică, reprezintă, după cum autoarea brazi-
liană a subliniat ea însăşi, „creaţia care corespunde cel mai bine
cerinţelor estetice ale unui scriitor adevărat.” Privit de o parte a cri-
ticii drept o creaţie prin excelenţă ermetică şi accesibilă doar iniţia-
ţilor, iar de alta, drept un text ezoteric menit mai degrabă a adânci
decât a explica misterele existenţei umane, Patimile după G. H., be-
neficiind de naraţiunea la persoana întâi şi de tehnica fluxului con-
ştiinţei, pe care Lispector o practicase excelent încă din romanul de
debut, Aproape de inima vijelioasă a lumii, aduce în prim plan temele
predilecte ale scriitoarei: natura timpului, esenţa limbajului, impo-
sibilitatea comunicării, relaţia fiinţei umane cu Divinitatea. Numai
că, spre deosebire de toate creaţiile sale anterioare, pretextul na-
rativ de la care porneşte aici Lispector este cât se poate de banal, la
fel şi linia întâmplărilor – dacă se mai poate vorbi cu adevărat des-
pre aşa ceva în cartea de faţă.

Astfel, într-o bună zi, G. H., protagonista şi vocea narativă a ro-
manului, sculptoriţă diletantă făcând parte din lumea bună a Bra-
ziliei şi ducând o existenţă fără griji, rămâne fără fata în casă, care
decide pe neaşteptate să plece: „M-am născut fără să am o misiune,
natura mea nu îmi impunea nici una. Şi întotdeauna am fost destul
de abilă ca să nu-mi impun un rol.” Plictisindu-se singură acasă
(numai că plictuisul premerge întotdeauna, pentru personajele lui
Clarice Lispector, revelaţia!), dar şi curioasă să vadă cum arată ca-
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mera părăsită de Janair, G. H. intră în micul sanctuar al acesteia,
convinsă că va găsi acolo o dezordine de nedescris. Însă e şocată
din prima clipă de curăţenia de-a dreptul orbitoare şi de tăcerea
năucitoare ce domnesc într-un colţ până atunci ignorat din propria
sa casă: „Atunci am intrat. Cum să-ţi explic că mi se întâmpla ceva
ce nu înţeleg?” Doar pe unul din pereţi e un desen în cărbune, o ca-
ricatură care, în mod evident, o înfăţişează pe ea, stăpâna – într-o
manieră vădit dispreţuitoare. Iar singura vietate din camera tăcută
şi misterioasă este un gândac dezgustător pe care G. H. îl loveşte,
pentru a-l ucide, iar apoi îl contemplă: „Era un gândac la fel de bă-
trân ca salamandrele, himerele, grifonii şi leviatanul. [...] ce am
văzut era chiar viaţa uitându-se la mine.” Ea ajunge să mediteze, aşa
cum nu o făcuse niciodată, la sensul propriei existenţe pe lume, la
vocaţia sa, la rolul artei, la relaţiile întotdeauna complicate dintre
oameni.

Romanul Patimile după G. H. duce pe dată cititorul cu gândul la si-
tuaţia din Metamorfoza lui Kafka, numai că gândacul din romanul
lui Lispector trimite în mod clar şi la „Aleph-ul” lui Borges, repre-
zentând punctul acela unic care, contemplat cu atenţie, dezvăluie
esenţa universului şi, deopotrivă, amintirile cele mai ascunse ale
protagonistei – care nu va fi individualizată niciodată decât prin ini-
ţialele sale, înscrise, de altfel, şi pe valize: G. H. Numai că, deloc în-
tâmplător, după cum va spune chiar Lispector, „iniţialele acestea
semnifică prescurtarea de la <<gênero humano>>...” Cartea devine,
citită din această perspectivă, o meditaţie asupra naturii umane şi
o dureroasă revelaţie cu privire la toate realităţile acesteia: „Cea
mai groaznică descoperire a fost că lumea nu este umană şi că nu
suntem umani. Nu înţeleg şi mi-e teamă să înţeleg.” 

Abordând subtextual şi tensionatele relaţii dintre rase, culturi şi
clasele sociale din Brazilia, cartea aceasta trasează, pe nesimţite, o
extraordinară linie de demarcaţie între satira muşcătoare şi realis-
mul psihologic extraordinar mânuit, în cadrul unui text plin la tot
pasul cu întrebări existenţiale, determinate de faptul aparent atât
de banal enunţat în chiar primele pagini ale romanului. Iar scriitura
lui Lispector nu aduce niciodată certitudinea şi nici vreo afirmare a
vreunei autorităţi („Mă aventurasem în lume în căutarea întrebării
care este posterioară răspunsului”), ci impune ca adevărat princi-
piu ordonator îndoiala – în primul rând a protagonistei faţă de lume,
iar apoi faţă de sine. Cu toate acestea, cumva paradoxal, însuşi actul
de creaţie este unul de credinţă profundă, nu de îndoială, iar astfel
Lispector propovăduieşte, indirect, supremaţia cuvântului scris şi a
limbajului, deşi ştie foarte bine că tocmai limbajul, incapabil să fie
vreodată identic cu natura profundă a vieţii, morţii ori timpului, este
cel care trădează comunicarea interumană şi complică relaţiile din-
tre indivizi... Clarice Lispector exprimă, în acest fel, marea temă a
scriiturii şi a artei – în cazul acesta a artei literare – câtă vreme, după
cum afirmă ea, „misiunea unui scriitor nu e atât descoperirea pro-
priei sale voci, ci modul în care, de-a lungul întregii vieţi, se strădu-
ieşte s-o descopere şi apoi s-o afirme, în calitate de unic mod viabil
de existenţă.” 

Romanul acesta pare a aduce alături viziunea lui Camus şi Sartre:
„Trebuie doar să aleg să trăiesc. Suntem liberi şi acesta este infer-
nul”, spune la un moment dat G. H. Dar, după cum a sugerat critica
literară, cartea reprezintă şi o posibilă deschidere spre structura-
lism, căci Lispector concepe limbajul deopotrivă ca elilberare şi în-
cătuşare, Patimile după G. H. devenind un manual al căutării
spirituale ce (poate) duce la stabilirea unei mai adecvate relaţii cu

universul şi cu semenii. Cadrul este voit domestic, iar aventura spi-
rituală devine, de aceea, cu atât mai complexă. G. H. ajunge să se
vadă pe sine prin ochii (şi din perspectiva) fostei sale cameriste şi
doar astfel, confruntându-se cu resentimentele pe care le ignorase
până atunci reuşeşte să se elibereze – şi să întrevadă şansa salvării.
Temele existenţialiste se combină cu o serie de simboluri ce pot fi
(au şi fost, de altfel!), interpretate în cheie biblică, pentru a trans-
mite un mesaj deloc lipsit de note sociale, şi pentru a repeta, cu va-
riaţiuni, că într-o relaţie de tipul stăpân-servitor, în ciuda
aparenţelor, nimeni nu este cu adevărat liber... 

Clarice Lispector scrie un text de o claritate uimitoare, dar care
are profunzimi nebănuite, oferind cititorului un regal stilistic pus
sub semnul unei fluide ambiguităţi: „Mă aflam în însuşi sânul unei
indiferenţe imobile şi în alertă. Şi în sânul unei iubiri indiferente, al
unei dureri indiferente. Al unui Dumnezeu pe care, deşi îl iubeam,
nu înţelegeam ce voia de la mine. Ştiu că El voia să fiu egalul Lui şi
să devin ca El printr-o iubire de care eu nu eram capabilă. Căzusem
în ispita de a vedea, în ispita de a şti şi de a simţi.” Cititorul este
mereu implicat în text („Ah, nu ştiu cum să-ţi spun, fiindcă sunt eloc-
ventă numai când greşesc!”), câtă vreme romanul lui Lispector pare
a afirma că orice experienţă umană este cu adevărat trăită numai
atunci când este şi relatată – şi exact în măsura în care este rela-
tată. Aşa încât, deşi, poate, ar fi uneori preferabil să nu spună nimic,
G. H. însăşi alege să vorbească, să se adreseze în permanenţă unui
interlocutor căruia nu-i este permis să rămână pasiv. Iar cititorul va
deveni, deci, echivalentul simbolic al lumii, al întregului univers şi al
existenţei privite în ansamblu.

Acţiunea e redusă la maximum, iar protagonista este de la bun
început „localizată” şi de-a dreptul încătuşată în camera din care, în
câteva rânduri, simte se teme că nu va mai putea ieşi. Însă, lovind
gândacul, G. H. comite un act de violenţă extremă, prin intermediul
căruia se eliberează de ostilitatea faţă de ceilalţi pe care o simţea
iniţial; se transformă, temporar, contemplând vietatea în agonie şi
identificându-se cu ea şi cu suferinţa tuturor celor care suferă în
vreun fel, în subiect, iar nu în obiect al acţiunii. Experimentează, în
acest fel, pentru prima dată, sentimentul acut al durerii de a exista,
depăşeşte simplul stadiu al urii şi dispreţului gratuite, pentru a
atinge pragul iniţierii în suferinţa lumii pe care o împărtăşeşte acum
cu toate creaturile – şi, poate, chiar cu Dumnezeu. „A fi este dincolo
de uman. A renunţa este cea mai sacră alegere a unei vieţi. Renun-
ţarea este revelaţie”, spune G. H. Dovadă că pentru ea, la fel ca şi
pentru Clarice Lispector, realitatea nu e o colecţie de obiecte ce tre-
buie puse în ordine şi posedate cu scopul afirmării propriei puteri,
ci un teritoriu ce trebuie (re)descoperit la tot pasul, şi ale cărui ele-
mente trebuie puse cu atenţie laolată şi în legătură, pentru că doar
astfel adevărul poate ieşi la iveală. Adevărul artei şi, deopotrivă, al
vieţii.          
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Când asociem bibliotecii ideea de tezaur, nu ne aflăm în sino-
nimie, ci mai degrabă pe teritoriul metaforei, dezlegând deopotrivă
unele tulburări ale sensurilor, potenţând altele, fără a avea în ime-
diat și conștiinţa dereglărilor respective. Cuvântul „tezaur” are ceva
din calmul încremenirii în proiect, o închidere în sine rareori per-
turbată, în timp ce biblioteca dezvoltă obscure linii ale mișcării, o
dinamică aparte în care constituitul se extinde mereu pentru sine și
în sine, dar și în exterior, ca emanaţii ale unei energii de tip aparte.
Ar fi, totuși, necesară o minimă disociere ori de câte ori propunem
calificative pentru sfera categorialului, dat fiind faptul că, mai apoi,
pe măsură ce coborâm pe scara prezenţelor efective, a obiectelor
concrete, nivelul de apreciere se poate schimba, pot să apară alter-
nanţe ale accentelor, se impun, uneori, nu doar deosebiri funcţio-
nale, dar și într-o parte nu lipsită de importanţă a celor
„structurale”, variaţii care nuanţează, pot chiar redefini relaţia su-
biect-obiect.

Așa se arată a fi, de pildă, distanţa dintre biblioteca per-
sonală (sau familială) și biblioteca publică: prima dintre acestea, in-
diferent de mărimea și specificul ei, are, din principiu, dat fiind și
faptul că se află integrată unui spaţiu al intimităţii, o deschidere li-
mitată, respectiv o destinaţie rigid precizată. Istoria ei poate avea
un parcurs accidentat, cu dificultăţi în acumulare nu ușor de depășit
și cu perspective incerte: când din „obiect” util ajunge simplă re-
licvă, cu destinaţia pierdută (prin, bunăoară, decesul deţinătorului,
fie el plural sau singular), poate fi donată sau pur și simplu risipită
(multe biblioteci personale au fost, de-a lungul timpului, descom-
puse în reţeaua anticarială). Cel de al doilea tip de bibliotecă are o
istorie graduală, cu marcaj la început doar parţial „instituţional”: de
la cele „comunitare” din antichitatea arabă sau ale „școlilor” gre-
cești și romane, prin edificările din Evul Mediu, fie în cadrul unor
unităţi de învăţământ, dar mai ales la adăpostul mănăstirilor, s-a
ajuns, în modernitate, odată cu dezvoltarea structurilor statale, la
organizarea lor pe principii funcţional sociale. În timp, extinderea
bibliotecilor a primit o calibrare de reţea piramidală, din care nu au
fost excluse unităţile dependente de alte constituiri instituţionale
(cum ar fi cele ale învăţământului de toate gradele, ale muzeelor,
institutelor de cercetare cu diferite profiluri etc.), dar elementul de
noutate l-a reprezentat sistemul iniţiat, condus, supravegheat și
sprijinit direct, prin asigurarea finanţării, de la nivel guvernamen-
tal. Iar într-o ultimă etapă, în vârful piramidei au apărut bibliotecile
de rang naţional, cu menirea extinsă până la a stabili chiar „pro-
gramul” teoretic și tehnic al organizării dat de o nou apărută disci-
plină, cea a biblioteconomiei.

Unele se înscriu într-un relativ continuum, cum este Bi-
blioteca Apostolică a Vaticanului, oficializată în 1475, dar pe un fond
de documente de mult deja existent, sau Biblioteca Naţională a
Franţei, preluată din custodia regală de către stat după Revoluţia
din 1789, dar avându-și începutul în 1368 și deschisă publicului
numai în 1692. O istorie similară are și Biblioteca Britanică sau cea
a Spaniei; Biblioteca Naţională a Germaniei se prezintă într-o si-
tuaţie specială, ca având trei structuri distincte (situate le Leipzig,

Berlin și Frankfurt am Main); iar cea a Statelor Unite este cunoscută
ca Biblioteca Congresului, iniţiată în 1800 (deci la puţin timp după
intrarea în vigoare a Constituţiei americane). Dezvoltată pe fondul
de carte al Colegiului „Sf. Sava” din București, cea a României a
funcţionat când sub denumirea de Bibliotecă Centrală, când de Bi-
bliotecă Naţională, a fost o perioadă transferată Bibliotecii Acade-
miei, a fost reînfiinţată, în 1955, ca Bibliotecă Centrală de Stat,
pentru a redeveni, din 1990, Bibliotecă Naţională.

Cu foarte puţine excepţii, în general având acces res-
tricţionat, funcţia esenţială a acestor biblioteci nu este cea de des-
ervire a publicului, ci este una decurgând din existenţa segmentelor
de tezaur, patrimoniu și arhivă. De fapt, „visul” oricărei instituţii de
acest fel proiectează completul, cu atingere deopotrivă la trecut,
prezent și viitor, nu doar la oferta actualităţii editoriale: de la ma-
nuscris la carte, de la diverse documente la corespondenţă și de la
acte oficiale la presa de orice tip, toate o populează în regim de
unităţi purtătoare de informaţii pe suprafaţa amplă a activităţii
umane. Doar până la un punct regulile sunt ale economiei de piaţă,
funcţia de întrebuinţare/consum fiind dată de „substanţa” obiectu-
lui, adusă în transparenţă ca informaţie, intuită prin investigaţie și
deschisă la solicitare. Cu alte cuvinte, schimbul valoric nu are mo-
dùlii consacraţi, ci apar doar pe liniile comunicării: în ordinea cer-
cetării, consecinţa este la fel de importantă ca infirmare sau
confirmare în diferitele planuri ale cunoașterii, deci funcţia de te-
zaurizare a bibliotecii nu reverberează prin sine însăși – la nivelul
indicilor patrimoniali și arhivistici – prin disocieri calitative ori gra-
duale. Mai important decât în alte domenii, aici balanţa aparţine
„martorului”, iar biblioteca reprezintă „materia”.

Doar că, în aceiași termeni ai econo-
miei de piaţă, încă nu există acea bibliotecă în circuitul căreia să fie
acoperită întru totul legea cererii și a ofertei. Idealul nu este atins
nici de cel mai mare așezământ de acest fel al prezentului, Biblio-
teca Congresului Statelor Unite. Chiar structura organizatorică pi-
ramidală a sistemului, dispersat geografic și, uneori, vulnerabilizat
ideologic și politic, implică – în ideea acestor rânduri – prezenţa de-
zechilibrelor, întrucât și bibliotecile de rangul doi sau trei (departa-
mentale, regionale, judeţene, muzeale etc.) deţin compartimente
cu profil de tezaurizare, patrimonial și arhivistic. Și fără a mai vorbi
încă despre imprevizibilul din „viaţa” înscrisurilor, de apariţii (des-
coperiri) surprinzătoare și de dispariţii (pierderi), unele „absolute”,
adică despre logica inseparabilă a necunoscutului. Iar în perspec-
tiva globalizării sau chiar a unei „Republici Mondiale a Literelor”
(deși Pascale Casanova precizează că principiul acesteia este dis-
junct de cel al globalizării), întrebarea imediat ivită este dacă devine
posibilă și o integratoare bibliotecă a lumii. Așa apare încă o „po-
veste”, din care Jorge Luis Borges, din nou, nu poate lipsi.

Citatul din Jacques Fatalistul şi
stăpânul său al lui Diderot, pe care scriitorul argentinian l-a aşezat
ca motto la miniutopia eşuată intitulată Congresul, rescrie în alt fel,
de fapt, finalul textului: „Se-ndreptau către un castel imens, pe fron-
tispiciul căruia se putea citi: «Nu aparţin nimănui şi aparţin tuturor. Aţi

Biblioteca lumii
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fost deja aici când aţi intrat şi veţi mai rămâne şi după ce-l veţi părăsi»”.
Până la acest final, însă, apare în scenă moşierul Don Alejandro, în
conjuncturi care amestecă politicul cu literatura. Fiindcă organiza-
rea statală e reductivă în raport cu umanitatea, Don Alejandro şi
grupul care aderă la ideile sale încearcă a organiza un Congres al
Lumii, adică o „formulă” a întregului. Aşadar, în 1975, când apărea
volumul Cartea de nisip, în care e prezentă povestirea menţionată,
Borges vedea mai departe decât o Europă unită şi altceva decât
O.N.U. – întrezărea principiile globalizării. O precizare se impune:
după model american, Congres înseamnă Parlament, deci for al pu-
terii, punct de la care vibraţia utopică primeşte o coloratură extinsă,
dar de pe un aliniament literar. Şi, astfel, în faţa refuzului „liderilor
politici” de a-i accepta calitatea de deputat în Congresul Uruguayu-
lui, Don Alejandro „se încăpăţânase şi hotărâse întemeierea unui alt
Congres, de respiraţie mai amplă. Îşi aminti a fi citit într-una din vulca-
nicele pagini ale lui Carlyle destinul acelui Anacharsis Cloots, închinător
zeiţei Raţiunii, care, în fruntea a treizeci şi şase de străini, vorbise, ca
«orator al genului uman», în faţa unei adunări pariziene. Mânat de
acest exemplu, Don Alejandro concepu planul de organizare a unui Con-
gres al Lumii care să-i reprezinte pe toţi oamenii tuturor naţiunilor”.
Dar adunările grupului deschid, curând, o adevărată Cutie a Pan-
dorei, erupţie a unei problematici inepuizabile, din care nici biblio-
teca nu putea lipsi. Mai întâi, cea specializată în acumularea de
generalităţi utile noii construcţii social-politice. Naratorul, actant to-
todată, menţionează „atlasele lui Justus Perthes şi diferite enciclope-
dii de mari proporţii, de la HHiissttoorriiaa  nnaattuurraalliiss a lui Plinius şi SSppeeccuulluumm  al
lui Beauvais, până la acele desfătătoare labirinturi [...] ale iluştrilor en-
ciclopedişti francezi, ale BBrriittaannnniicceeii, ale lui Pierre Larousse, Brockhaus,
Larsen, Montanes şi Simon. Îmi amintesc a fi mângâiat plin de reve-
renţă mătăsoasele tomuri ale unei enciclopedii chineze, iar caracterele
acesteia, decis trasate, mi-au părut mai misterioase decât petele de pe
pielea unui leopard”. Se conturează, însă,
destul de repede, ideea că funcţia acestei biblioteci nu poate fi re-
dusă doar la consultarea ei oarecum „tehnică”; stringente devin, în
logica impusă prin chiar statutului acesteia, mai întâi cea de tezaur,
de reprezentativitate globală, deopotrivă în sincronie şi diacronie, şi,
în cele din urmă, cea de arhivare a unui „tot” din care nimic nu
poate lipsi, întrucât fiecare unitate este, în felul ei, un document.
Instituită prin regula necesarului, nediscriminarea trece de text, co-
borând până la nivelul cuvântului, criteriul totalizării înlăturându-l
pe cel al valorii. În felul acesta, absurdul este o simplă expresie a
imposibilului, iar acumularea apare ca un proces care depăşeşte nu
doar realul, ci şi imaginarul.

Mai întâi, în efortul de a depăși „spe-
cializarea”, atenţia va fi centrată asupra canonului, fiindcă „biblio-
teca marelui Congres al Lumii nu se poate reduce la cărţile de
consultare și că operele clasice ale tuturor naţiunilor și limbilor consti-
tuie o adevărată mărturie pe care n-am putea-o ignora fără pericol”.
Sub legea severă a unei cunoașteri care se dorește completă, idea-
lul fiind acoperirea întregii istorii a omenirii, cu inepuizabilele seg-
mente ale „produselor” de pe ramificaţiile expansionare ale gândirii
și acţiunii asupra realităţii, ansamblul cere în primul rând „epuiza-
rea” formelor, deci vizează cantitativul, nu valoarea abstractă și in-
certă. Idealul se așază, astfel, sub semnul sentinţei lui Terenţiu,
„Homo sum et humani nihil a me alienum puto” (Sunt om și nimic din
ceea ce e omenesc nu-mi este străin), adică se supune paradoxului
detaliat de Noica drept „limită care nu limitează”. Logic, acumularea
nu va fi niciodată una completă, din moment ce „totul constituie o
mărturie”, chiar și „cărţile de conturi” sau diversele „buletine”: pen-

tru a înţelege omenirea, nimic din ceea ce ea a lăsat, ca obiecte sau
înscrisuri, nu este inutil. Doar că „absolutul” nu poate fi atins, iar bi-
blioteca însăși nu poate fi decât o parţialitate, de unde necesitatea
de a inversa termenii: nu biblioteca conferă sensul deplin al uma-
nului, ci omenirea își structurează o parte a sensului prin bibliotecă.

Scos în relief de bi-
blioteca absolută, imposibilul sfârşeşte prin a arunca în derizoriu
bunele intenţii, consecinţa firească fiind abandonul, volumele adu-
nate fiind distruse: „Acţiunea pe care am pornit-o este atât de vastă
încât cuprinde – acum o ştiu – întreaga lume. [...] Congresul lumii a în-
ceput cu prima clipă a lumii şi va continua când noi vom fi ţărână. Nu
există loc în care el să nu se afle. Congresul e stiva de cărţi pe care am
ars-o noi”. Şi aceasta întrucât, deşi, în imediat, scrierea este doar un
cumul de cuvinte, în durată “cuvintele sunt simboluri ce postulează o
memorie împărtăşită”, de unde până la a înţelege că un „Congres al
Lumii” e o formă neviabilă nu mai e decât un pas, cel prin care exis-
tentul – adică ceea ce este „în mod real şi trainic [...], universul şi noi
înşine”– nu se mai supune unui „proiect” de limitare a nelimitatului.

Am numit povestirea lui Borges o miniutopie eşuată sau, poate ar fi
fost mai exact, care-şi conţine eşecul, având în premise ideea că
orice utopie e un reflex al mentalului, convocând forme dependente
de acesta, cu sensul că, numai unui mental operând în real, formele
îi declină posibilul. Altfel, forma fără fond poate selecta imposibi-
lul, construind imaginar pe terenul acestuia, dar sfârşeşte în inutil
când caută edificarea a ceea ce există deja. Or, chiar în nelimitarea
ei, biblioteca este o limită, iar acumularea sub acest indice este o
deturnare a Marelui Sens și, până la un punct, un fals prin trans-
formarea fragmentului ca marcă a întregului. „O dată la câteva vea-
curi – afirmă un personaj al povestirii lui Borges –, trebuie arsă
Biblioteca din Alexandria”, pentru că lumea, în întregul ei, înseamnă
și această distrugere, asemeni multor altora. Nu suntem departe
de a vedea aici cum o aceeași situaţie, oprită în plasa ideilor, se pre-
lungește pe direcţii ireductibile. Pe una dintre acestea, raportat la
naturalitate, nocivul își pierde sensul, deoarece universul nu cu-
noaște binele și răul; pe cealaltă, devine proeminentă latura ma-
cabră, aproape sinistră a drumului omenirii, prinsă în logica
destinală a existenţei lumii, care indică manifestarea răului ca sursă
a unei provocări având consecinţe pozitive. Istoria ne arată, se
spune, că războaiele au accelerat dezvoltarea tehnologică, în cauză
fiind necesitatea stringentă a acordului gândirii și acţiunii la datele
realului. Sigur, în perspectivă se poate afla și extincţia întregului...
Dar nu aceasta e problema acestor rânduri.

Revenind, înţelegem că o bibliotecă, așa cum este cea do-
rită de personajul lui Borges, deși se ridică pe schelet de gând, fap-
tul va verifica doar o iluzie, lipsind racordul nu atât la dinamica
realului, dar mai ales la condiţionările posibilului din real. Pentru ca
o idee să capete consistenţa faptei, a concretizării, ar trebui ca ea să
funcţioneze – cum nota, pe urmele grecilor antici, același Constan-
tin Noica, în Devenirea întru fiinţă – ca o contradicţie unilaterală, în
sensul că numai termenul „slab” îl contrazice pe cel „tare”, cel de al
doilea sfârșind prin a-l asimila pe cel dintâi. Întrucât „biblioteca”, ca
atare și în sinele său, cunoaște saltul în categorial, atunci spaţiul,
timpul și formele ei dezvoltă termenii „slabi”, ceea ce ne spune că
fiecare gesticulaţie pe aceste planuri va sfârși în „orizontul eveni-
mentului”. Procesul, de altfel, a fost continuu: a început cu efec-
tuarea de copii ale documentelor (vezi atelierele specializate ale
mănăstirilor, de pildă), continuând cu dezvoltarea tehnicilor de con-
servare, împlinit mai apoi prin fotocopiere și ajuns astăzi pe pragul
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transferului fondurilor în spaţiul virtual. Numeroase biblioteci și-au alcătuit fișiere digitalizate și e de prevăzut că întregul patrimoniu și
arhivele vor evolua spre forme similare. Noul spaţiu va reuși, poate alături de conservarea „obiectului de hârtie”, să cuprindă ceea ce
biblioteca de ieri și de azi n-a reușit, adică întregul, principiul fiind pe modelul posibilului care contrazice realul: când întregul „tezaur” al
fiecărei biblioteci se va afla așezat în noua sa structură formală, spaţiul virtual va cuprinde o bibliotecă a tuturor bibliotecilor, de fapt sin-
gura Bibliotecă a Lumii posibilă. Sau, într-o deschidere așa cum au trăit-o personajele lui Borges: „Însemnătate are doar faptul de a fi
simţit că acel proiect al nostru, de care nu o dată ne bătusem joc, exista în mod real și tainic și era universul și noi înșine.”
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CCaaddrree  ddee  ssttaarrtt

M-am întrebat deseori, mai mult retoric, ce este Gabriel
Hasmaţuchi, un tînăr moldovean înfiat cred de Sibiu, burg care i-
a acordat azil poetic pentru totdeauna, sper. Este el un poet sau un
eseist forjat de calea formării academice nu doar în sfera ştiinţe-
lor comunicării? E limpede, cel puţin pentru mine, că, precum şi
în cazul altor autori, e greu să partajăm prin izolare cele două re-
gistre ale aceluiaşi eu creator, în creuzetul căruia forţele imagina-
ţiei şi ale construcţiei intelectuale formează în cele din urmă un
tot unitar.

Dacă vom cerceta biografia culturală a lui Gabriel Has-
maţuchi şi luăm ca pretext factorul cronologic, atunci poate să fie
vorba de un poet devenit mai apoi şi eseist. Adică: poet şi eseist
deopotrivă. Sau să credem oare, combinînd într-un fel planurile
creaţiei, că fiinţa duală poate întruchipa fie pe poetul-eseist, fie
pe eseistul-poet?!

Mi-e teamă că încercarea noastră taxonomică, prin
aceste ultime sintagme cu cratimă, nu face altceva decît să com-
plice lucrurile în mod inutil. Aşa a făcut, în secolul precedent, un
exeget altminteri onorabil: Alexandru Tănase cu un eseu despre
Lucian Blaga, filosoful poet, poetul filosof (Cartea Românească,
1977).

Poet instruit în filosofie, Gabriel Hasmaţuchi e consec-
vent cu sine şi chiar ascultă de o judecată blagiană, care decre-
tează un lucru obişnuit, prin ceea ce gînditorul din Lancrăm
numea nontransponibilitatea valorilor. Altfel spus, valorile sunt au-
tonome, iar imbricaţiile pe care le provocăm nu fac decît să încalce
acest principiu. Poezia este poezie, egală cu sine însăşi şi inde-
pendentă de eseu, eseu care, în virtutea aceleiaşi norme, are spe-
cificitatea sa intangibilă şi incoruptibilă.

Gabriel Hasmaţuchi este astfel poet şi eseist sau, ceea ce
este totuna, eseist şi poet. Consecvenţa de care aminteam îl de-
termină să nu poetizeze în eseu (ceea ce nu înseamnă că aerul
poeziei nu poate pătrunde în armătura unei metafore critice, epi-
tet sau comparaţie), după cum tot exigenţa autonomiei îl opreşte
de la a face eseistică în poezie.

******
Fascicolul de lumină al aproximaţiilor noastre critice este

concentrat şi proiectat în rîndurile de faţă asupra poetului, a fe-
lului prin care a evoluat discursul său liric în peste un deceniu şi ju-
mătate de la debutul editorial.

Mai întîi o chestiune de morală a creaţiei poetice. Faţă de
alţi autori – mulţi dintre ei autointitulaţi poeţi, în fapt aşa-zişi
poeţi, care scot în grabă cîte o carte pe an, uneori mai multe –,
aşadar în raport cu aceşti producători în serie care cred că poezia
este o stare organică zilnică neîntreruptă, Gabriel Hasmaţuchi a

trăit şi trăieşte o stare de precaritate. 
Luăm aici sensul religios al termenului, precaritate ve-

nind de la Precarius, cel care înălţa rugăciuni; avem exemple ne-
numărate de autentică precaritate, dar dăm doar două:
Mîntuitorul s-a născut nu într-o maternitate clasică sau modernă,
ci în ieslea unor vite, iar cînd a intrat în Ierusalim s-a folosit de un
măgar şi nu de BMV sau Alfa Romeo.

Pentru Gabriel Hasmaţuchi, poezia e din stirpea rugă-
ciunii, o stare privilegiată şi venită cumva de sus. Numai aşa izbu-
teşti un vers, numai în acest mod rotunjeşti un poem. Precaritate
înseamnă astfel pentru poetul Hasmaţuchi o atitudine specifică
faţă de cuvînt, starea lirică nefiindu-i dată oriunde, oricînd şi ori-
cum. E o stare de graţie, o binefacere venită de Sus (scris cu ma-
jusculă) şi dinspre limbă. Prima binefacere i-a dat talentul,
cealaltă, limba, a încercat să vorbească prin el, cum ar spune un fi-
losof, poetul nefăcînd altceva decît să desfacă (citeşte: să desci-
freze) nodurile care pecetluiesc sensul şi semnificaţia cuvintelor.

Dar precaritatea lui Gabriel Hasmaţuchi, buna lui preca-
ritate, mai înseamnă şi altceva: aşteptarea fertilă a întîlnirii cu ci-
titorul autentic de poezie, lipsa de grabă nejustificată în a-şi tipări
propriile poeme. Căci asta înseamnă să scoţi pe piaţa culturală
într-un deceniu şi jumătate trei volume de poezie: Intermundii (Ed.
Imago, 2002), volum care a obţinut premiul pentru poezie la con-
cursul literar al Centrului Cultural Interetnic Transilvania, Puncte
de fugă (Ed. Scrisul Românesc, 2013) şi Noduri (Ed. Agnos, 2018). 

BBoorrnneellee  uunnuuii  ddrruumm  ppoo((ii))eettiicc

Să încercuim cîteva repere ale drumului liric al autorului
(trimiterile le vom face la ediţiile citate), o cale cultural-intelec-
tuală şi saturată de curiozitate şi interes pentru literatură, filoso-
fie şi comunicare. Atmosfera poetică în care s-a format şi afirmat
a fost aceea a Cenaclului Zburătorul din Oneşti, în preajma men-
torului său de atunci Gheorghe Izbăşescu. Debutul absolut s-a în-
tîmplat cu poeziile „Pagina șapte” și „Seism” în publicaţia
omonimă cenaclului, Zburătorul, nr. 1-2/1992. Am putea spune ast-
fel că Gabriel Hasmaţuchi a fost şi este încercat de demonul sau
de îngerul poeziei de peste două decenii şi jumătate.

Primul volum de poezie, Intermundii, avea să-l scoată la
lumina tiparului peste un deceniu de la prima sa prezenţă revuis-
tică, o carte bine primită de critica de specialitate. Radu Vancu, el
însuşi nu doar poet, scria o cronică entuziastă în revista Transilva-
nia. Remarca maturitatea debutului literar, străină de bovarismul
multor începători într-ale poeziei sau de acel „complex care îi de-

Po(i)eticul necanonic

Ciorne și zile
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termină pe adolescenţi să se ridice în vîrful picioarelor pentru a
părea mai înalţi”1. După cum sublinia felul deloc pletoric de a scrie
poeme, ci, dimpotrivă, descoperea un mod „şocant”, „scurt”, „la-
conic”, mai exact: „concentrat, distilat, rezervat”. Este, aş adăuga
eu, în acest „refuz al discursivului”, o opoziţie faţă de „autorita-
tea” poetică a zilei, un fel de a te situa alături şi chiar contra ca-
nonului poetic dominant.

Gabriel Hasmaţuchi manifestă discret un refuz al diluţiei
lirice, al unui fel lăbărţat de a alcătui poeme. Mizează nu pe su-
prafeţe lirice cît mai extinse, ci pe adîncime poetico-semantică, nu
pe „explozie”, ci pe „implozie”, cum zicea acelaşi Radu Vancu. E aici
un fel de lecţie a holomerului poetic, dacă pot formula astfel, adică
un spaţiu poetic vital care pariază pe puterea lui pars pro toto, mai
exact: pe forţa părţii ridicate la puterea întregului.

Metafizic spus, poezia – şi suntem acum între copertele
volumului Intermundii – este, pentru Gabriel Hasmaţuchi, un „stri-
găt al fiinţei”, iar cuvîntul re-prezintă, tot filosofic rostit, o „casă” a
acestei fiinţe. Iar poetului îi place să creadă că trăieşte un dulce
exil în intermundii, într-un spaţiu marcat de sacralitate, în rezer-
vaţia zeilor antici, un loc dintre lumi, aşa cum îl proiectau gîndito-
rii epicureici. 

Intermundiul poetului e locul dintre pămînt şi cer, topo-
sul unde îşi închipuie că el este un zeu profan, pentru a formula
astfel, în căutarea cuvintelor (ne)potrivite şi cu privirea mai tot-
deauna aţintită spre cer. O copie a zeului care-şi consumă exis-
tenţa între sacru şi profan, un zeu insomniac cu tîmplele între
palme, torturat de foaia albă sau de maşina de scris. Aici, în acest
areal, talentul său iscă o poezie „cuminte”, „curată, sinceră”, chiar
dacă la-nceput era – faţă-n faţă cu poeţii mai demult consacraţi –
„fără prea mari sclipiri” (pentru razele sclipirii, e importantă însă
alegerea unghiului şi a punctului de vedere) sau fără veleitatea „de-
a mişca paradigmele poetice din loc, fără a rupe tiparele”, cum
scria Gellu Dorian2, cu oarecare pre-judecăţi asupra debutanţilor,
în Convorbiri literare. 

Şi totuşi, cu toate limitele inerente unui debut, să nu tre-
cem cu vederea o anumită împotrivire pe care o exprima debu-
tantul timid şi sincer Gabriel Hasmaţuchi: el îşi aşeza clar poemele
contra curentului, a canonului poetic al zilei. E aici deopotrivă un
curaj abia ascuns şi un risc sinucigaş. Că dorinţa poetului depăşea
cumva puterea acestuia, e un lucru firesc (nefirească şi aberantă
e dorinţa lipsită de putinţă), căci altfel de unde ar proveni mînjii-
putere ai elanului liric?

Nu cred într-o aproximaţie esopică a lui Radu Vancu, şi
anume că poetul Gabriel Hasmaţuchi este „suficient de neatent
cu divinitatea”. Exegetul s-a grăbit cu o constatare, ea însăşi pri-
pită, într-un moment cînd zborul albatrosului abia începuse. Dim-
potrivă. Aşa cum sugera chiar cronicarul, prudent cu măsura
elogiilor, autorul Intermundii-lor întreţine din chiar debutul său
editorial un discret, e drept, dialog cu intermundiul sacrului, cu
cerul, în care nu vedem altceva decît un substitut al divinităţii. E
tot aşa de adevărat că înstăpînirea – cu coeficientul ei de distanţă
şi de relativitate – asupra cerului se va întîmpla mai cu seamă în
cărţile ce au urmat: Puncte de fugă şi, cel recent, Noduri. Aici unde
poetul reuşeşte să aibă dacă nu integral şi definitiv, măcar parţial
şi cu viză de flotant „drept de cetăţenie” nu doar în republica lite-
relor, ci şi în sfera transcendenţei atît de mult rîvnită de creatorii
autentici. Că este un „transfug din lumea imanenţei”? E o probă a

deşertului pentru orice poezie necontrafăcută, dar poieticul, ştim
bine, metamorfozează în retortele sale chiar imanentul, transfi-
gurînd liric, cînd poetul are har, partea de sacru care se ascunde
în pliurile imanentului profan.

Aşa cum arată acum, poezia lui Gabriel Hasmaţuchi este
structurată, inegal, pe unitatea a două forţe contrare şi comple-
mentare, al căror nume îl împrumutăm din metafizica chineză. În-
cepînd cu Intermundii, trecînd apoi prin Puncte de fugă şi prin
prima parte din Noduri, asistăm la un discurs vital, activ, o domi-
naţie a masculinului, adică a lui Yang. În spaţiul filosofiei asiatice
invocate, acesta corespunde zilei şi este reprezentat ca simbol prin
foc şi vînt. Am spune că această acoladă masculină poartă titlul
primei părţi din Noduri: „În legătură cu mine”. Pentru ca în secţiu-
nea secundă a aceluiaşi volum, „În legătură cu tine”, să apară ine-
dit poezia de dragoste a autorului, una episodic prezentă pînă aici
– v., de pildă, poemele „Gong”, „Trupul cu o rochie învelit”, „Inelul
de logodnă” din Intermundii, p. 48; sau „Golul din mine e-o cafe-
nea”, „Ochiul de tigru”, p. 13 şi 19 din Puncte de fugă. O poezie de
dragoste pură şi fragilă ca petalele unui nufăr, dar care întregeşte
prin Yin unitatea poeziei, reprezentînd partea intimă şi emanînd
„lumina” întunericului, noaptea (albă, am adăuga noi), simbolizată
de apă şi pămînt în aceeaşi gîndire chineză.

Yang şi Yin – iată cele două maluri care străjuiesc rîul poe-
ziei lui Gabriel Hasmaţuchi, poet pe care-l numesc fără rezerve un
frondeur calm al po(i)eticului necanonic. În discursul său poetic, un
personaj tutelar este chiar figura poetului, transfigurarea ca atare
a autorului.

Începem cu mărturisirea dintr-un poem pentadic, în cinci
timpi (metabolism practicat şi în alte alcătuiri lirice): „Sunt ramă
deschisă/ neantului ce/ nu se închide:/Întins pe catafalc -/supliciu
pentru cer” („Ramă deschisă”, p. 6). „Neantul” şi „abisul” (de care
pomeneşte în poemul liminar din Noduri) sunt limite care limi-
tează universul liric al autorului, spre deosebire de „sinele” poe-
tului (adică: Yang-ul) – pe care-l înrămează din varii unghiuri în
peste două treimi din versurile de pînă acum – care desenează o
limită mereu mişcătoare, una care nu limitează (Noica îmi cere
mereu drepturi de autor). Prin versuri, prin poeme (id est: prin
limbă), poetul nădăjduieşte neîncetat la întîlniri cu sine, dacă se
poate şi cu sinele cel mai adînc, căci – o spune Fericitul Augustin –
este în noi ceva mai adînc decît noi înşine.

***

Aşa ajunge autorul la acel strat de religiozitate difuză a fi-
inţei sale poetice, la urma lui Dumnezeu lăsată pe pămînt, cum ar
spune un eseist3, multe dintre creaţiile din Intermundii conturînd
un fel de scenariu paideic iniţiatic, o cale prin care e căutat cen-
trul sau axa eului poetic. Aceste două repere vor fi reiterate apoi
îndeosebi în Puncte de fugă, parţial şi în Noduri. Poetul apare ca un
fel de sosie a lui Enkidu, simbol al destinului, mereu în aflarea unui
Ghilgameş, a unui intermundiu, conducătorul autoritar şi război-
nicul viteaz fiind aici o mască a Domnului, şi nu cum l-au zămislit
zeii – un personaj al confruntării.

Pluteşte un aer divin printre versurile lui Gabriel Has-
maţuchi; parcă miroase a ceară şi a tămîie, într-o atmosferă de
smerenie petrecută în singurătatea fecundă din chilia poeziei,
unde are ca oaspete tot un sihastru, ce îşi face pernă, ca şi poetul,
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piatra, aceasta din urmă preschimbîndu-se Duminica în Evanghe-
lie: „Sihastrul/ care mă vizitează/ n-are calendar./ Doar piatra din
chilie/ care-i este pernă/ duminica/ în Evanghelie/ se preface”
(„Piatra din chilie”, p. 36); sau aflăm eul poetic tot mai des în ceta-
tea (sau „mînăstirea”) cuvîntului nicicînd cucerită, chiar dacă poe-
tului nu-i lipseşte voinţa de putere: „A sosit vremea să-mi infiltrez/
neuronii în cer” („Predestinare”, p. 43).

Relaţia cu vocabula poetică e blagiană (cea din „Sapă,
frate, sapă, sapă”), cu un accent personal: „Eu sap în limba mea./
Sap de parcă/ aş fi înhumat de viu/ şi trebuie/ să mă dezgrop/ cu-
vînt” (p. 9). Un asalt lovit însă de o rază de deznădejde care pare
să-i înmoaie poetului elanul creator: „Azi nu mai pot privi cerul în
ochi./ Faţa lui tristă/ e oglindirea feţei mele./ Cuvintele au vrut să-
l străpungă,/ dar s-au întors la mine,/ fulgere.” („Primul poem”, p.
22). Şi tot desperare trăieşte în tăcere (cu „limba odihnită”) cînd
inspiraţia ( „potirul negru din care beau zile”) e ternă, cînd persistă
un gol oferit de „o libertate stearpă” şi cînd eul poetic se simte un
„Sisif/ deposedat de bolovan şi incapabil/ să urce-aşa Muntele”
(„Golul persistent”, p. 49).

Însă arcul de lumină al fulgerelor venite de sus îi lumi-
nează calea poetului spre „casa singurătăţii,/ cu inima strînsă în
pumni”, aici unde se poate bucura de „mirungere” pentru a dez-
lega apoi taina cuvintelor (v. „În fapt, e o călire”, p. 42). Şi asta după
ce, alteori, aceeaşi inimă îi sfredeleşte pieptul „ca un picamer” în
căutarea „cuvîntului prolific” („Simt inima ca un picamer”, p. 40).

Un exorcism prezent şi în alte poeme (vezi „Lasoul”, p. 50,
„Judecata nopţii mă clăteşte”, p. 56, „Sîngele împreunat cu moar-
tea”, p. 63), unde existenţa poetului este de tot incomodă: stă în-
tins pe un pat de cărţi, iar cărţile se transformă în cuie care-l ţin
permanent treaz; camera însăşi îşi schimbă înfăţişarea: e ca şi cum
ar fi o lăptărie cu zeci de tifoane atîrnate în care îşi pune poemele
la strecurat. Sau imaginea insolită a poetului (a Sfinxului din el)
care scuipă nu cuvinte, ci nisip, dar nisipul ia forma unei piramide. 

Şi tot aşa, ipostaza, tot de factură expresionistă, din poe-
mele, iau la întîmplare, „Ecou”: „Un papagal roşu te bîntuie/ ca un
ecou./ Degetele îţi înroşesc obrajii/ aidoma unor baraje/ să sto-
peze avalanşa de coaste/ din cutia toracică./ Urmează să treci pe
malul opus/ Vei scoate, de/acolo,/ fotoni din arborii/ înrădăcinaţi
în tine” (p. 7); sau „Acum”: „În gol/ un cocoş decapitat/ se zvîrco-
leşte.// De-abia acum/ sîngele/ înverzeşte/ pajiştea unui secol/
roşu.// Viitorul nu mai creşte/ ca o unghie/ în afara noastră” (p.
13).

E aici o atitudine ziditoare care, de multe ori, capătă
forma meditaţiei lirice asupra facerii poemului, act poietic care-l
frămîntă cu o fervoare învolburată (v. „Balon de heliu”, p. 65, „Tîm-
pla verde”, p. 58, „Viitorul din păsări”, p. 47, „Nisip”, p. 39).

În discursul poetic din Intermundii, dar nu numai aici,
unde nu de puţine ori mimează parcă aparent haiku-ul (nefiind
însă respectată formula silabică de 5-7-5), Gabriel Hasmaţuchi mi-
zează, iată, mult pe intensitatea expresiei. Pentru cine nu are un
gust rafinat al metaforei, un atare expresionism nu e receptat în
posibilele lui pliuri semantice. De aici presupusul halou de ambi-
guitate care învăluie versurile şi tot de aici opinia cîrcotaşă, bo-
sumflată a unor cititori ai poeziei sale a căror competenţă nu
depăşeşte, uneori, atitudinea şi altitudinea „criticului” de coperta
a IV-a.

Un semn al spaţiului vital al acestei poezii este obsesia

cu care sunt reiterate nuclee semnificative precum „sîngele”,
„cerul”, „verde”, „pumnul”/„pumnii” sau „cuvîntul” (care are un
„trăgaci”), dar şi dexteritatea poetică prin care îmbină, cu sensuri
ce par uneori oculte, scene din viaţa domestică şi enunţuri lirice
care frizează abstractul (exemplele de acest tip sunt, cred, domi-
nante nu doar în Intermundii). Ca şi forţa de-a dreptul hermeneu-
tică a unui „adevăr metaforic”, care e dezlegat prin pivotarea sau
prin piruetele făcute în jurul unei idei: de pildă, ideea de lumină şi
nevăzător (v. lungul poem „Ochii orbului de la naştere”, p. 28).

UUnnddee  ffuuggee  ppooeettuull??

Mi-amintesc versurile lui Marin Sorescu în care se întreba
unde fugim de-acasă şi tot el răspundea ca un mucalit: în copilă-
rie. Gabriel Hasmaţuchi a „fugit” vreme un deceniu, după Inter-
mundii (o acoladă temporală sau un „intermezzo” de luat în
seamă), în landul eseului şi al cercetării doctorale. După această
paranteză a ieşit pe piaţă cu al doilea volum de poezii, Puncte de
fugă, la prestigioasa Editură Scrisul Românesc (Craiova, 2013). 

E firesc să ne întrebăm ce s-a petrecut între timp, de la
debut, cu obsesiile (cum ar spune Maurice Blanchot) poetului, pre-
supunînd că ele au fost, dacă temele lirice au învins orice tentaţie
anamorfotică şi au proliferat, sau dacă scriitura şi-a revendicat în
continuare aerul sapienţial (de felul mecanismului din „trădarea
imaginilor” al lui René Margritte: „Aceasta nu este o pipă”), laco-
nismul esenţializant, devenind mai profundă, mai polisemică, o
trăsătură care constituie, cum ştim, secretul longevităţii discursu-
lui poetic.

Puncte de fugă continuă cu aceeaşi calmitate a expresiei
drumul către Centru, Enkidu nu renunţă la ideea fixă a căutării lui
Ghilgameş, alias: a înţeleptului ale cărui raze paideice să-i lumi-
neze cărările (adică: daedalul) care, uneori, (nu) duc nicăieri. Dacă
în Noduri îl întîlnim pe poet la marginile unui abis, preparîndu-şi
rostogolirea în sinele său cel mai adînc, acum stă doar „pe margi-
nea unei ferestre,/ de fapt e intrarea în labirintul păzit/ întot-
deauna de Înţeleptul/ care-mi interzice să caut centrul/ (…) Aşa că
intru, ştiind preţul pe care-l voi plăti:/ pînă în centru voi pierde ju-
mătate de viaţă,/ de-acolo, înapoi, cealaltă jumătate” (“Iniţiere”, p.
5).

Şi acest volum al lui Gabriel Hasmaţuchi a fost întîmpi-
nat la apariţie cu opinii şi judecăţi critice echilibrate, chiar entu-
ziaste. S-a observat talentul autorului, izbutirea estetică a
poemelor sale4, dar şi o comunicare subterană (prin “nodurile” de
pe dosul poeziei sale) cu preocupările sale eseistice, îndeosebi cu
poezia, teologia şi filosofia lui Nichifor Crainic5, temă în care şi-a
dat de altfel doctoratul6.

Ca repere ale meditaţiei lirice, Puncte de fugă reiau ante-
rioarele teme obsedante, toate acoperite şi protejate de acelaşi
cer, dar un cer care este acum parcă mai jos, mai aproape de epi-
derma imaginarului poetic. Într-un univers dramatic, sumbru, de-
zolant, poetul însuşi este un „amestec de pămînt şi de cer”, „cu
mîinile atîrnînd/ ca lui Iisus în pietă”, iar regăsirea pare să vină
dinspre muză, inspiratoarea, fără prezenţa căreia „valuri de sînge”
îi „erodează pieptul” („Cînd nu îţi simt prezenţa”, p. 10). Claustrat
în continuare în limitele care nu limitează ale facerii poemului,
adică: în poietic, chiar dacă acesta are chipul unui „ou de oţel”,
poetul e pur şi simplu torturat de foaia albă (e semn că nu scrie di-
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rect pe computer), e tensionat şi frămîntat aidoma unei cupe de
excavator „înainte de a distruge un cimitir/ milenar” („Turnul”, p.
12). Este acelaşi poet care e stăpînit de „grija de a trece prin viaţă”,
dar şi de „grija de a pătrunde dincolo de ea”, adică: în sfera trans-
cendenţei („Confetti”, p. 8).

Dacă în Intermundii mai apar sporadic unele urme de re-
dundanţă lingvistică şi de sens, în Puncte de fugă poemele sunt cu-
rate şi izbutite estetic, scriitura e mai rafinată. Se simte acum o
semnificativă metamorfoză semantică, sistemul nervos al sensu-
rilor subterane e mai bogat în fibre, a crescut încărcătura de dra-
matism şi candoare, mai cu seamă cînd ochii poetului sunt mai
intens aţintiţi spre cer, spre „văz-duh” (cratima e a noastră, I.D.),
dar şi spre absenţa uneori a celui de sus în barbaria concretului
din viaţa mundană. Absenţa muzei pe care o invocam mai sus
este, în egală măsură, o absenţă a transcendenţei, a razelor divi-
nităţii pe care le invocă şi pe care de altfel uneori le simte: „Ca o
seringă/ Dumnezeu îmi pătrunde/ sufletul de unde” (“Turnul”, p.
12).

Poezia din Puncte de fugă este una a stărilor ontice, a
ipostazelor instantanee (unele petrecute în Norvegia) în care poe-
tul e lucrat de duhul cuvintelor, nu al vorbelor, cuvinte care po-
vestesc despre cea mai bună şi cea mai curată dintre lumile
posibile ale rostogolirii în abis a eului liric: „Sunt pe margine de
abis,/ sunt o lume posibilă/ ce în sine mă pot prăbuşi.// Cuvintele
ce mă urmează/ spun doar cîteva poveşti.// În rest, doar vorbe”
(În rest, doar vorbe”, p. 17).

Din stările ontice ale acestei poezii, din cîmpul ei de unde
repetate face parte şi limita care limitează definitiv, adică: moar-
tea. Imaginea ei îi dă tîrcoale poetului, moartea „utilă ca explica-
ţia unui cuvînt/ găsită în dicţionar”, moartea care, „pe fundul unei
ceşti negre” îşi „bea ziua”. Paradoxal, însă, existenţa astfel ame-
ninţată devine una tragic-optimistă, ca-n gîndirea filosofului D.D.
Roşca, şi asta pentru că moartea îi imprimă un sentiment tonic,
căci viaţa este doar o pătrundere în moarte, e un strigăt continuu
al fiinţei, al sufletului şi, deopotrivă, al trupului. Iar gîndul că într-
o zi va fi văzut doar de ochii închişi îi dă putere să prelungească
ecoul acestui strigăt deloc disperat (v. „Şi moartea”, p. 29; „Stare
de iarnă”, p. 36).

Pentru Gabriel Hasmaţuchi, poezia este astfel o atitudine
modală în faţa biruinţelor vieţii. Faţă de sine şi faţă de lumea din
preajmă, de care „distanţa se estompează”, „important e cum
exist”, zice poetul („Ceas verde”, p. 25-26; subl.ns., I.D.). Iar ţinta
drumului este acel loc unde speră să ajungă, „chiar şi mutilat”, un
spaţiu privilegiat „unde nu se pune preţ/ pe-nfăţişare” şi unde “su-
fletul nu se va mai privi în oglindă” (“Voi ajunge”, p. 39). Riscăm un
enunţ critic despre o asemenea aspiraţie a poetului: lumea de
apoi, cea mai bună, cea mai dreaptă şi cea mai frumoasă dintre lu-
mile posibile (o lume de care, într-o caricatură, Emil Cioran era de-
zamăgit), lumea zilei neînserate deci este, pentru autorul
Puncte-lor de fugă, o certitudine. Ambiguă rămîne doar re-cunoaş-
terea, căci ea va fi între spiritele care şi-au lăsat straiele, adică: ră-
măşiţele, în lumea de aici şi de acum.

Viziunile poetice terifiante parcă se înmulţesc în Puncte
de fugă, ceea ce face ca decriptarea versurilor să fie uneori dificilă.
Dar poezia lui Gabriel Hasmaţuchi este identică în fapt cu sine,
este, prin urmare: poezie şi nimic altceva. Iar vibraţia veritabilei
poezii îţi impune, tocmai prin aura ei esopică sau sapienţială, re-

lectura, re-citirea versurilor, act care poate ridica vălul de ceaţă al
neînţelegerii sau al ambiguităţii neproductive.

Dar poetul Gabriel Hasmaţuchi este şi un om al cetăţii,
iar lucrul acesta îl simţim în versurile, nu prea multe la număr,
care exprimă, într-o formă e drept eterată, angajament civic şi po-
litic (v. „În miezul unei nopţi de iarnă”, p. 37).

După interludiul acestor Puncte de fugă, discursul poetic
al lui Gabriel Hasmaţuchi continuă în Noduri, un cîmp poietic care
celebrează întregirea fiinţei prin dragoste, cea care, păzită vital de
năzuinţă şi credinţă, cum ar spune apostolul Pavel, este codul nos-
tru ontic, existenţial. Nodurile poetului vin astfel să pună faţă-n
faţă pe Yang şi Yin, fecundînd în acest fel osmoza masculinului (a
androcentrismului din volumele anterioare) cu femininul, cea din-
tre „eu” şi „tu” (cu codul lor numit relaţie, cea care a fost la început,
după Martin Buber, poate înaintea cuvîntului), sau legătura dintre
„mine” şi „tine”, pentru a relua cuvintele poetului.

Construit bipolar: „În legătură cu mine” şi „În legătură cu
tine”, volumul din 2018 înnoadă Yang cu Yin, masculinul cu femi-
ninul într-o unitate fertilă poetic. Nodul, care nu pare gordian,
poate fi cel de pe crucile de lemn, după cum poate fi nodul de pe
undiţa cu care poetul pescuieşte în apa tulbure a cuvintelor sen-
suri şi semnificaţii, sau pot fi, la plural, „nodurile solidarităţii”, le-
găturile care ne fac să ne întîlnim şi să ne înnodăm în viaţă unii cu
alţii. 

Faţă de volumele anterioare, din care sunt continuate
elegant temele majore, acum, în Noduri, sunt ţesute mai pregnant
două teme la fel de grave: poezia de angajament civic, comunitar
sau global şi lirica de dragoste. Cîmpul magnetic esenţial din No-
duri este cel emis de secţiunea „În legătură cu tine” (p. 47-76), pri-
mul set complet de poezie de dragoste din evoluţia autorului. Aş
spune că transpare aici o dragoste duhovnicească, prin spoveda-
nia de iubire a unui duhovnic sincer, deloc pre-făcut. Poezia se ros-
togoleşte pe coapsele iubitei, un fel de erotică suavă, de magie
discretă emană ochii acesteia, fruntea, părul, mîinile sau umerii.
Nimic carnal într-o atare senzualitate diafană, discretă. Se vede
doar vîrful aisbergului unei iubiri curate şi egal împărtăşită. E o iu-
bire întregitoare de fiinţă, ale unor fiinţe care au mir pe frunte şi
credinţă, năzuinţă şi dragoste în suflete, pentru a invoca o sfîntă
treime dragă apostolului Pavel.

1 v. Radu Vancu, „Intermundii-le lui Gabriel Hasmaţuchi”, Transilva-
nia, nr. 3/2003.
2 Gellu Dorian, „Gabriel Hasmaţuchi, Intermundii”, Convorbiri literare, nr.
4/2003.
3 V. Vianu Mureşan, Altul decît Dumnezeu. Schiţă pentru o teologie a urmei,
Ediţia a II-a, revăzută, Ed. Eikon, 2017.
4 v. Mihai Posada, „Un poet vasluian la Sibiu: Gabriel Hasmaţuchi”, Tribuna
(Sibiu), 4 august 2013; Mihai Duţescu, „Gabriel Hasmaţuchi, Puncte de fugă”,
Scrisul Românesc, nr. 8/2013.
5 v. Teodor Vidam, „Cîteva reflecţii despre un poet de vocaţie”, Saeculum,
1-2/2013.
6 v. Gabriel Hasmaţuchi, Structuri filosofice în scrierile lui Nichifor Crainic, Edi-
tura ULBS, 2014
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Spa!iul inefabil

Spaţiu, peisaj, heterotopie

Geografia culturală (Cultural Geography)1 abordează mai de-
grabă aspectele culturale decât aspectele lumii fizice care ne în-
conjoară. Înţelegem Cultura ca mod integral şi integrat de viaţă, în
comun, al unui grup de oameni. Similarităţile de limbă şi compor-
tament, ideologie şi relaţii de viaţă, tehnologie, sistem de valori şi
relaţii sociale îi adună pe oameni într-o Cultură. Aceasta implică şi
include un sistem de comunicare pentru însuşirea şi transmiterea
credinţelor, percepţiilor şi atitudinilor, inclusiv a celor instinctive,
sau înnăscute. Ca atare, Geografia Culturală reprezintă studiul va-
riaţiilor spaţiale ale grupurilor culturale şi al funcţionării spaţiale a
societăţii. Ea descrie, analizează şi sintetizează modurile în care
limba, religia, economia, forma de guvernământ şi alte fenomene
culturale variază sau rămân constante de la un loc la altul. În acest
punct al discuţiei este necesar să amintim că încă Immanuel Kant
(filosof şi geograf totodată) a vorbit, definind Geografia, despre mo-
dele spaţiale şi variaţii spaţiale, ca şi faptul că aceste modele şi va-
riaţii implică termenii, de multă vreme consacraţi în filosofia antică
şi modernă, de topos (loc, spaţiu), ethnos (etnie, neam, grup de oa-
meni) şi ethos (spiritul, matricea spirituală a acelui grup de oameni).
Continuând această paranteză, să amintim aici şi contribuţile capi-
tale în domeniu ale unor savanţi geografi ca Alexander von Hum-
boldt, Carl Ritter, Paul Vidal de la Blache, Torsten Hagerstand,
George Perkins Marsh, Friedrich Ratzel. În geografia românească,
merite deosebite în acest sens au avut mai ales Simion Mehedinţi (la
care întâlnim şi noţiunea de localism) şi George Vâlsan, care au pus
bazele Antropogeografiei şi Etnogeografiei, de fapt segmente impor-
tante, azi, ale Geografiei Culturale. Iar Dimitrie Gusti, conducătorul
Şcolii sociologice de la Bucureşti, nu făcea altceva, în perioada inter-
belică, decât tot Geografie Culturală. Revenind la definirea şi obiec-
tul Geografiei Culturale, să mai remarcăm faptul că, dacă numitele
culturi sunt formate din grupuri de oameni, importanţa individului
este deosebită: la nivel fundamental, cultura înseamnă interacţiune
a omului cu alt om. În acest sens, cercetătorii geografi sunt antre-
naţi şi pregătiţi profesionist să observe, să descrie, să analizeze şi să
sintetizeze modelele spaţiale de toate felurile, umane sau ale lumii
reale înconjurătoare. Diferenţele şi similarităţile în cultură nu sunt
altceva decât un rezultat al unor forţe complexe, pe care geograful
este dator să le explice, derivate din interacţiunea constantă a aşa-
numiţilor factori de atracţie şi respingere.

Obiectul de studiu al Geografiei Culturale fiind variaţia
spaţială a grupurilor culturale, de primă importanţă sunt cinci con-
cepte în jurul cărora se desfăşoară temele de lucru ale acesteia. Ace-
stea sunt: regiunea culturală (mai poate fi numită şi arie culturală),2

difuziunea culturală, ecologia culturală, integrarea culturală şi peisa-

jul cultural. Fiecare dintre aceste concepte geografice conţine mai
multe teme specifice. Iată, de exemplu, situaţia conceptului de re-
giune culturală: aceasta cuprinde trei tipuri distincte: regiunea cul-
turală formală, adică o arie locuită de oameni care au unul sau mai
multe trăsături comune, marca acesteia fiind omogenitatea (aspect
mai degrabă abstract, decât concret); regiunea culturală funcţională,
prin definiţie non-omogenă, însă organizată să funcţioneze politic,
economic şi social; regiunea culturală vernaculară, adică o regiune
percepută ca atare de locuitorii săi sau din afara acesteia şi căreia i
se acordă, prin tradiţie şi notorietate, un nume distinctiv (de exem-
plu, în România, vechile „ţări” sau „ţinuturi”, ca Ţara Făgăraşului,
Ţara Moţilor sau Ţara Bârsei, sau, în SUA, Dixieland). De la o regiune
vernaculară, ca spaţiu trăit şi perceput, până la un spaţiu imaginat,
adică o juxtapunere a imaginarului cu vernacularul, nu mai este
decât un pas. În acest caz, trecem dincolo de limitele ştiinţifice ale
Geografiei şi intrăm în spaţiul postmodern al Geografiei Imaginare,
în care, pe urmele lui Michel Foucault, marele filosof şi geograf fran-
cez contemporan, intrăm în zona Geografiei postmoderne şi a Stu-
diului Imaginarului, mai ales prin conceptul de heterotopie3 (hetero –
altul, diferitul; topos – vezi mai sus, inclusiv legătura cu ethnosul şi
ethosul). În fond, Geografia ne permite nu doar studiul realităţii con-
crete, prin cunoaştere nemijlocită sau mijlocită prin modelul selec-
tiv şi sintetic reprezentat de hartă, dar şi imaginarea altor spaţii,
realităţi utopice sau heterotopice, pe o hartă imaginară. Paleta este
foarte largă, de la spaţiile utopice de tip Utopia lui Thomas More şi
Noua Atlantidă a lui Frances Bacon, la robinsonadele plecate de la Ro-
binson Crusoe a lui Defoe şi la spaţiile heterotopice, juxtapuneri de
imaginar şi real, spaţii literare sau filosofice, ca Macondo-ul lui Mar-
quez, Yoknapatawpha lui Faulkner, Provincia de Sud-Est a lui Ştefan
Bănulescu (Dicomesia), Spaţiul mioritic blagian sau Bărăganul lui Va-
sile Băncilă; dar şi heterotopii nenumite în mod expres, dar care
există ca şi vector literar intrinsec: Bărăganul lui Panait Istrati, Sibiul
Cercului Literar, Bucureştiul lui Mircea Cărtărescu etc.

Cu privire la celelate patru teme mari ale Geografiei Cul-
turale, iată, pe scurt, despre ce este vorba. Temele Difuziunii Cultu-
rale se dezvoltă plecând de la ideea că o regiune culturală există
prin comunicare şi contact între oameni, adică e un produs al difu-
ziunii culturale, al răspândirii spaţiale a ideilor, inovaţiilor şi atitu-
dinilor. În acest cadru, există două tipuri principale de difuziune
culturală: difuziunea expansivă (care poate fi stimulativă, ierarhică
şi contagionară) şi difuziunea relocativă.4

Temele Ecologiei Culturale sunt legate de interrelaţionarea
dintre culturi şi mediul fizic înconjurător, deosebindu-se determini-
smul ecologic, posibilismul ecologic şi percepţia ecologică, dar şi omul
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ca element modificator al mediului fizic. Fără discuţie, şi oricât ar re-
spinge unii intelectuali de azi determinismul spaţial, legătura dintre
om şi mediu este capitală. Integrarea Culturală pleacă de la ideea că
faţetele culturii sunt, spaţial vorbind, interrelaţionate, adică inte-
grate şi cuprinde determinismul economic (pozitivismul logic vs. cer-
cetarea fenomenologică) şi determinismul cultural. 

Peisajul Cultural este văzut ca un peisaj artificial real creat
de un grup de oameni în ideea locuirii unui spaţiu. Fiecare spaţiu
locuit se înscrie într-un anumit peisaj cultural, modelat pe suportul
natural al unui loc distinct şi fiecare reflectă în mod unic cultura care
l-a creat. Paul Vidal de la Blache spunea că „oricare peisaj umanizat
are un înţeles cultural, ceea ce înseamnă că se poate citi un peisaj
la fel cum citeşti o carte. Peisajul cultural este autobiografia noastră
colectivă şi vizibilă, refelctându-ne gusturile, valorile, aspiraţiile, ca
şi spaimele, în forme tangibile”.5 Peisajul Cultural este variat şi com-
plex şi conţine trei categorii de elemente şi fenomene, legate de mo-
delul aşezărilor, modelul diviziunii teritoriale şi modelul arhitectonic
(acesta din urmă cuprinzând atât arhitectura folclorică, cât şi cea pro-
fesională). 

Astfel, rolul Geografiei Culturale ne apare cu pregnanţă şi
poate fi formulat simplu şi distinct astfel: în contextul globalizării
lumii contemporane este esenţială cunoaşterea detaliată a părţilor
care compun această lume şi care formează întregul cultural uni-
versal, prin ceea ce este diferit sau asemănător, de la o regiune la
alta, ca şi acceptarea diferenţelor, prin toleranţă şi spirit umanist,
dar în contra globalismului uniformizant, în ideea – se poate for-
mula acum – localismului creator, la care se adaugă înţelegerea
funcţionării mecanismelor sociale şi culturale, în fond a lumii reale
în care trăim, o lume construită, la bază, pe interacţiunea complexă
a individului cu alt individ. 

În privinţa spaţiului, din perspectiva filosofiei, literaturii şi
artei, credem că este util în a începe discuţia amintind precizările
lui Martin Heidegger, atunci când filosoful german ia aminte la pro-
blematica artei şi a spaţiului. Heidegger este tranşant în această or-
dine de idei: omul şi lucrurile determină „locurile” prin „croire de
spaţiu”. Iată ce scrie filosoful: „Ar trebui să luăm aminte la faptul că
această interacţiune” (interacţiunea unor locuri, acestea în sensul
conceptului de locuire al lui Heidegger, n. n.) „îşi primeşte sensul din
vastitatea liberă a ţinutului, fiind astfel îndreptată către aparteneţa
laolaltă a lucrurilor. Ar trebui să ne obişnuim cu gândul că lucrurile
nu se limitează să aparţină unui loc, ci sunt, chiar ele, locurile.”6 Ca
atare, orice demers cu privire la spaţiu, din perspectiva artei şi lite-
raturii, trebuie să pornească, ne sugerează Heidegger, de la cu-
noaşterea în profunzime, sub toate laturile sale, a acestui spaţiu/
peisaj: „Meditaţia asupra relaţiei reciproce existente între artă şi
spaţiu ar trebui să înceapă de la cunoaşterea locului şi a ţinutului.”7

Cu privire la peisaj, fie el fizic, fie cultural, cea mai consi-
stentă abordare este aceea a filosofului italian Rosario Assunto.8

Acesta nu este interesat de aspectul lexicografic al problemei pei-
sajului, ci de aceea a „definirii esenţei acestuia, a semnificaţiei şi va-
lorii lui pentru om.”9 Astfel, Assunto este interesat de peisajul în
sine, „înainte” sau „după pictură” (ţinând cont că peisajul este defi-
nit în dicţionare ca un teritoriu, aşa cum apare el vederii, constituit,
cel puţin potenţial, ca obiect al reprezentării picturale, artistice), sau
chiar „independent de pictură”, adică „peisajul în sine” şi nu „simpla
imagine a peisajului.”10 Ca atare, în primul rând, precizează Assunto,
peisajul, oricare ar fi el, real sau imaginar, natural sau antropic, este

totdeauna un spaţiu, cu precizarea că este un spaţiu, şi nu ocupă un
spaţiu, de unde rezultă că „peisajul este spaţiul însăşi, care se con-
stutuie ca obiect de experienţă estetică şi ca subiect de judecată
estetică.”11 Pe de altă parte, spunând că spaţiul este peisaj, ne dăm
seama că identitatea nu este perfectă, de fapt spaţiul incluzând pei-
sajul, nefiind însă acoperit pe de-a-ntregul de acesta: ca în pictura
abstractă, unde se prezintă un spaţiu, dar nu un peisaj. Astfel,
spaţiul cuprinde şi altceva pe lângă peisaj, acesta fiind un spaţiu li-
mitat şi deschis, constituindu-se „ca prezenţă, nu ca reprezentare, a
infinitului în finit: autolimitare a infinitului şi totodată un soi de de-
schidere a finităţii.”12 Este limpede, astfel, arată Assunto, că spaţiul
care se constituie în peisaj este un spaţiu „în care infinitatea şi fini-
tatea se îmbină, trec una în cealaltă.”13 Filosoful italian exemplifică
aceasta prin câteva versuri de Leopardi şi Rilke, constituire a finităţii
înseşi ca deschidere spre infinit, concluzia fiind aceea că dacă
spaţiul este mai mult decât peisajul, deoarece cuprinde şi altceva,
totodată este şi mai puţin decât peisajul deoarece „îi lipseşte limita
care constituie peisajul ca atare, care este lumea.”14

În această direcţie, este mai întâi de amintit Walter Benja-
min cu noţiunea sa de teritorialitate culturală, ca „spaţiu valorizant,
etalonat cultural”, adică un spaţiu care „este perceput prin filtrul
unor norme şi al unor convenţii culturale active”,15 în fond nimic al-
tceva decât peisajul cultural, în ideea de a face să avanseze studiile
reprezentărilor literare ale spaţiului. Henri Lefebvre16, în aceeaşi di-
recţie de cercetare, ia doar ca punct de plecare alegaţiile lui Gaston
Bachelard din Poetica spaţiului, edificate sub semn fenomenologic.17

Geograful şi filosoful francez se opune ideeii bachelardiene a unui
spaţiu fantasmatic, pur interior, şi care, adăugăm noi aici, nu poate
deveni peisaj, aplecându-se mai degrabă asupra vieţii de zi cu zi.18

Astfel, Lefebvre, plecând din direcţia antropologiei, filosofiei, socio-
logiei şi arhitecturii, fondează antropologia urbană şi arată virtuţile
imaginarului spaţial. Henri Lefebvre pleacă în excursul său spaţial
de la perspectiva maniheană consacrată de studiile spaţiale: pe de-
o parte, spaţiul concret, în care aspectele pot fi cartografiate, ana-
lizate şi explicate, pe de altă parte, spaţiul ca şi elaborare pur
mentală, adică ideea pe care ne-o facem despre spaţiu.19 Ideea sa-
vantului francez este aceea de a lega dimensiunea materială a
spaţiului de cea mentală a acestuia, într-o încercare de a înainta pe
o nouă cale de reflexie cu privire la spaţiu. 

În această continuitate, Michel Foucault20 construieşte o
teorie spaţială sub numele de heterotopologie.21 După Foucault, aşa
cum reiese din câteva din ultimele sale lucrări, adunate mai ales în
Dits et ecrits, obiectul preferenţial al cercetării umaniste asupra
spaţiului este locul de întâlnire dintre un spaţiu perceput, un spaţiu
cunoscut şi un spaţiu imaginat. Acest spaţiu cultural nu este un sim-
plu recipient de umplut cu evenimente istorice, indivizi şi obiecte,
dar nici de desenat la bunul nostru plac. De fapt, trăim în spaţii he-
terogene: reţele de relaţii, în care elemente fantasmatice se pliază
normal peste „bucăţi” de realitate din cele mai prozaice. De unde, în
contra urbanismului sau sociologiei, care spun că un spaţiu este
doar material, dar şi în contra opiniei lui Gaston Bachelard, pentru
care spaţiul nu este decât mental, reiese că spaţiul nu este nici in-
tegral material, nici integral imaginar. Astfel, acest spaţiu, sugerează
Foucault, este o juxtapunere de locuri imaginare pe un loc recuno-
scut ca real, adică o con-fuziune de modele divergente.22 Astfel, o ase-
menea heterotopie ne apare ca un spaţiu deschis şi închis în acelaşi
timp (adică peisaj, în accepţiunea lui Assunto, ca finitate cu deschi-
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dere spre infinit), descris mai ales prin noţiunile de graniţă, prag şi
pasaj (nivel de trecere). Astfel, Michel Foucault23 observă că „proba-
bil nu există vreo cultură pe glob care să nu fi construit heteroto-
pii”. Tot filosoful francez formulează şase principii caracteristice
heterotopiilor:24 acestea reprezintă o constantă universală în inte-
riorul societăţilor existente sau care pot exista; au o funcţionare di-
ferită în funcţie de societatea sau cultura în care se dezvoltă; au
puterea de a juxtapune peste un singur loc real mai multe spaţii şi
amplasări incompatibile; ele sunt solidare heterocronic cu creşte-
rea în spaţiu şi timp; sunt fondate pe un sistem deschis şi închis în
acelaşi timp, sistem care le izolează şi le face penetrabile totodată;
în sfârşit, au o funcţie legată de spaţiul restant, adică ori de a crea
un spaţiu iluzoriu ori de a crea un spaţiu real ca şi spaţiu de com-
pensare. Michel Foucault a vorbit prima dată despre heterotopie în
1967 şi, de asemenea, a făcut diferenţa dintre utopie, definită ca un
loc fără amplasare reală, adică un spaţiu ireal, şi heterotopie, ca ju-
xatpunere a unui spaţiu imaginar peste unul real. Iată ce scrie filo-
soful francez despre aceasta, în lucrarea citată: 25 „locuri reale, locuri
efective, locuri care au fost desenate de instituţiile înseşi ale so-
cietăţii, locuri care sunt un fel de contra-amplasamente, un fel de
utopii efectiv realizate, în care amplasamentele reale, ca şi toate ce-
lelalte amplasamente reale pe care le putem găsi în interiorul unei
culturi sunt reprezentate, contestate şi inversate, un fel de locuri
care sunt dincolo de orice loc, chiar dacă pot fi localizabile”. Discu-
tând această prezentare, Ranato Boccali26 compară cu exemplul Eu-
ropei Unite de azi. Ca atare, Europa se prezintă ca un loc real, un loc
existent materialmente pe hartă, un loc „localizabil”, un spaţiu în
care locuim cu toţii, dar care, totuşi, îşi desfăşoară frontierele un-
deva între ireal şi utopic din cauza naturii sale intrinseci incomplete
şi din cauza raportului de contestare cu alte locuri ce pot fi localizate
în interiorul său: „Europa pare să plonjeze în inima unei nelinişti-
toare stranietăţi: a vedea realitatea aşa cum este ea şi, în acelaşi
timp, a încerca să o vezi în alt chip, o transformare a realităţii fami-
liare într-un spaţiu diferit (n.n.) printr-o funcţie de tip utopic ce poate
proiecta un anume viitor”, scrie cercetătorul italian mai departe.27

Ca atare, Europa n-ar fi nici o simplă utopie, nici o heterotopie ti-
pică, ci mai degrabă o „experienţă de mijloc”. Cu privire la acest as-
pect, Michel Foucault vorbeşte despre oglindă, pentru că oglinda e
o utopie, un „loc fără de loc”, spaţiu virtual care se deschide şi care
poate fi perceput în absenţă; dar, în acelaşi timp, adaugă Foucault28,
oglinda e o heterotopie, asta în măsura în care există realmente şi în
legătură cu spaţiul înconjurător. Revenind la consideraţiile lui Re-
nato Boccali despre Europa Unită29, aceasta este, la modul absolut
utopică şi ireală, deoarece pentru a o realiza concret este necesar a
trece printr-un „punct virtual” care să-i proiecteze imaginea viitoare,
dar şi reală, deoarece ea există ca spaţiu ce ocupă un loc înconjurat
de locuri. Europa este ca o oglindă, explică literatul italian, pe ur-
mele lui Foucault: „pentru a se reflecta pe ea înseşi trebuie să se
înrădăcineze în prezent, în actualitatea empirică şi actuală, accep-
tând necesitatea prin punctul sublim al virtualităţii utopice înainte
de a realiza o Europă reală şi imaginară, adică o Europă unită con-
cret cu speranţa viitorului.”30
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tue des heterotopie”); vezi şi Renato Boccali, lucr. cit., p. 23
24 idem, p. 757 – 758; idem, p. 23
25 Michel Foucault, Des espaces autres, ed. cit., p. 756 (traducere
proprie)
26Renato Boccali, lucr. cit., p. 21
27 idem, p. 21 (traducere proprie)
28 Michel Foucault, op. cit., p. 756
29 Renato Boccali, lucr. cit., p. 21
30 idem, p. 22 (trad. proprie)
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RR..UU..RR.. este un spectacol de teatru science-fiction pus în scenă la secţia germană a Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, o dis-
topie despre o lume ultratehnologizată a viitorului, în care oamenii se robotizeză, pierzând sentimentul empatiei și al dragostei,
iar roboţii se umanizează, începând să semene tot mai mult cu cei ce i-a creat.

Alături de o echipă tânără și foarte talentată, regizorul Vlad Cristache readuce în atenţia publicului piesa vizionarului dramaturg
ceh Karel Čapek, de o mare actualitate astăzi, când omenirea suferă asaltul fără precedent al tehnologiei, când este cât se poate
de firesc să ne întrebăm cât de departe se poate merge? unde ne va duce aceasta? nu este cumva aici o capcană?

Spectacolul atinge importante teme de reflecţie, precum: existenţa lui Dumnezeu, înlocuirea muncii oamenilor cu cea a mașini-
lor, industrializarea masivă, sclavagismul, violenţa, scăderea demografică, etc.

Acţiunea este plasată într-o fabrica în care se produc la scară mare roboţi. Ei nu sunt simple aparate, în sensul în care îl dăm astăzi
cuvântului „robot“, ci organisme biologice, ce se comportă ca și oamenii, având o inteligenţă redusă și o capacitate limitată de a
simţi durerea. Debutul spectacolului redă procesul de verificare a calităţii roboţilor. Cei trei oameni de știinţă care au dezvoltat teh-

RR..UU..RR..—— ddeesspprree  uunn  vviiiittoorr  ddiissttooppiicc

Teatru
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nologia fabricării acestora sunt ambiţiosul Domin (Valentin
Späth), doctorul Gall (Daniel Bucher) şi inginerul-șef Alquist (Da-
niel Plier). 

Tinerele scenografe Andreea Tecla și Mădalina Niculae creează
un spaţiu ingenious, ce îmbină știinţa și tehnica: cilindri, o sală
de disecţie, un cântar electronic, cabluri. Zona din spate a sce-
nei este ocupată de o construcţie de forma unui fagure în ale
cărui hexagoane pot fi văzute formele unor organisme hidoase,
semn al expetrimentelor genetice, iar deasupra acestei
construcţii tronează cei doi DJ, care asigură sound-designul
spectacolului, pornind de la compoziţiile membrilor trupei
Kraftwerk, părintii muzicii electronice.

Lumea în care trăiesc roboţii se aseamănă cu o societate opre-
sivă, (ce amintește de o altă distopie: romanul „Ferma animale-
lor“ a lui George Orwell), în care acestora le este îngrădită
libertatea de gândire și de expresie, fiind forţaţi să lucreze conti-
nuu, în care trebuie să se supună necondiţionat oamenilor și în
care li se repetă permanent că sunt „mașinării fără valoare, fără
sentiment, fără istorie, fără suflet.“

În compania Rossum’s Universal Robots, această societate scla-
vagistă la scară mică, pătrunde Helena Glory (Anca Cipariu), fiica
președintelui, o fiinţă delicată, frumoasă și cât se poate de
umană, căreia Harry Domin, managerul general, îi împărtășește
istoria acestei afaceri. În 1920, doctorul Rossum debarcase pe
insula unde se afla fabrica pentru a studia biologia marină.
După un timp, el începe să facă diverse experimente genetice în
încercarea de a recrea viaţa și a dovedi că Dumnezeu era inutil.
Experimentele sale eșuează, el nereușind să creeze decât niște
monștri, dar pe baza cercetărilor întreprinse de el, conjugate cu
studii asupra anatomiei umane, nepotul acestuia, tânărul Ros-
sum, mai puţin interesat de știinţă și mai mult de ideea de a se
îmbogăţi, creează niște androizi și construiește fabrica în care
aceștia sunt produși la scară mare. 

Helena este uimită de aparenţa umană a roboţilor și întristată
de comportamentul abuziv, de violenţa și lipsa de empatie a oa-
menilor. Ea îi mărturisește lui Domin că vine din partea Ligii
Omului, o organizaţie pentru drepturile omului, care dorește să
„elibereze“ roboţii. 

Zece ani mai târziu, Helena, se află tot pe insulă, căsătorită cu
Domin. Din discuţia cu doica ei, Nana (Renate Müller-Nica),
răzbate îngrijorarea că nu se mai nasc deloc oameni. Chiar ea își
dorește foarte mult un copil, dar nu îl poate avea, motiv pentru
care se simte asemenea unei „flori sterpe“, de felul celor create
artificial de doctorul Gall. Nana reprezintă simbolul înţelepciu-
nii, al echilibrului, al valorilor demult uitate de această lume, ce
aparent funcţionează ca un mecanism perfect, dar care este lip-
sită de suflet, de empatie, de dragoste. Ea este convinsă că imi-
nenta dispariţie a speciei umane este „pedeapsa lui Dumnezeu
pentru omul, care a încercat să-l concureze în creaţie.“

Problema divinităţii este realuată și de inginerul Alquist, cer-
cetătorul agnostic, care deși nu poate să se pronunţe asupra

existenţei sau a nonxistenţei lui Dumnezeu, alege să se roage,
considerând că „e mai bine decât să cugeţi.“ El deplânge situaţia
în care a ajuns omul, preocupat doar „să se desfete“ și speră ca
munca lui Domin să fie distrusă, pentru ca specia umană să fie
salvată de la pieire. Fiindcă el „lucrează cu mâinile, ca roboţii“,
Alquist va fi singurul om cruţat de furia roboţilor atunci când,
conduși de Radius, (Robert Fekete) aceștia pornesc o revoltă îm-
potriva oamenilor. Tot lui, roboţii îi vor cere ajutorul pentru a
perpetua viaţa, odată ce realizează că și existenţa lor este la fel
de efemeră precum cea a oamenilor. 

Manuscrisul bătânului Rossum, unde era scrisă formula secretă,
fusese însă distrus și în ciuda cercetărilor sale, care-l obligă să
facă disecţii pe roboţi, Alquist este conștient că „din reţele nu
iese viaţa“. Cât timp lucrează el se roagă și plânge: „Doamne,
dă-mi putere să nu fie în zadar !“ Și într-adevăr, nu este în zadar,
fiindcă roboţii Primus (Ali Deac) și Helena (Anca Cipariu), încep
să dezvolte comportamente umane, simţind primii fiori ai dra-
gostei. Helena descoperă lumea, admiră răsăritul soarelui, iar
Primus îi spune că a visat-o într-o căsuţă cu doi câini. Dialogul
lor este însoţit de glasul cristalin al păsărilor și de o muzică
suavă. Spectacolul se încheie cu un mesaj plin de speranţă: „Cât
timp iubirea va înflori pe ruinele cetăţilor, viaţa nu va pieri, nu
va pieri…“
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personajele: 

P - primarul

S - secretara

U - un cetăţean

O - o cetăţeană 

acţiunea se petrece în biroul primarului. acesta dezleagă cuvinte
încrucişate.

P – Doi vertical, așa,… găuri în asfalt... din cinci litere… mama
voastră de găuri! Găuri, găuri şi iar găuri! Cine or fi nemernicii
găurari care compun integramele astea tâmpite? Nu-mi dau
seama, din opoziţie trebuie să fie, altfel nu-mi explic. Cum adică
găuri în asfalt? Ce definiţie mai e şi asta? Dacă stau bine și mă
gândesc, nici măcar nu e treaba mea. Eu am consilieri pentru
toate situaţiile posibile, chiar și pentru ordonarea liniilor melodice
ale jeturilor de apă ale fântânii din piaţa mare. Totuşi, treacă de la
mine, ca să vă demonstrez că mă pricep și la gropi, uite realitatea:
G... R... O... P... I... GROPI! Clar? Sunt cinci litere? Sunt! Am ştiut
chiar dacă nu e treaba mea? Am ştiut! Ura! Dacă n-am fi intrat în
Europa habar n-aș fi avut că gropile sunt găuri din cinci litere! ( 
urcă pe masă, jubilează.) Am ştiut! Premiul pentru câștigător
este...! (intră secretara. se poartă cu el ca o mamă cu pruncul ei, dar
îi vorbeşte la persoana a II-a.)

S – Scuzaţi-mă că vă întrerup meditaţia…

P – Nu-i nimic, sunt fericit, tocmai am descoperit nişte gropi pe doi
vertical…

S – Să sun la…?

P – Le-am rezolvat singur.

S – Sunteţi un erou! Omul potrivit la locul potrivit! Nu v-aţi băut
ceiucul… şi iar aţi transpirat abundent…

P – Sunt activ! Trebuie să fiu activ! UE nu iartă leneșii! Sunt cel mai
activ! A...C…T...I…V..., tot cinci litere! Ce credeaţi voi, domnilor
inventatori de integrame, că mă prindeţi pe mine nepregătit?
Nuuuuu! Eu sunt primul, întâiul, cel dintâi! Gropi, pac! Cinci litere,
pac! Asta înseamnă să fii activ!

(se aud bătăi în uşă. secretara îl aranjează pe primar şi îl aşează pe
scaunul de șef.) 

S – Nu intraţi în panică! Iar transpiraţi abundent, domnule primar!
Să vă șterg?

P – Sub nicio formă! Oricine-ar fi dincolo de ușă trebuie să
găsească un primar transpirat din abundenţă, asta dă încredere.

Ţine-mi pumnii! Nu ştiu ce am, dar de câte ori bate cineva la uşă
mă emoţionez. Cine-o fi? Ce caută aici? De ce nu se duce în altă
parte?

S – Am uitat să vă spun că vă caută nişte cetăţeni. Așteaptă de
două ore să vă întâlnească.

P – Cetăţeni? De ce mă caută pe mine nişte cetăţeni? 

S – Liniştiţi-vă, vorba de legea 52/2003.

P – 52/2003?! Suntem în 2019..., are vreo legătură cu ordonanţele
noastre de urgenţă care...? Cum sună legea aia, cum sună, sună
cum?

S – Despre obligativitatea consultării cetăţenilor asupra modului
de planificare şi executare a bugetului local…

P – Scoate legea! (secretara caută legea. primarul scoate un abac şi
socoteşte.) 

P – 52/2003… cifre şi iar cifre!… 52 împărţit la 2003… egal…
0,025961… Incredibil! 0,025961!… Mi-a ieşit cu zecimale. Cam
dubioasă legea asta… 0,025961… (secretara umflă un balon mare pe
care scrie 52/2003.) 

P – Aşa da! Altă viaţă!… totuşi trebuie să mai schimbăm câte ceva.

S – Cum ziceţi dumneavoastră e cel mai bine și mai frumos și mai
trainic… 

(bătăile în uşă se înteţesc.) 

P – Dă-mi repede un marker, că evoluăm, nu stăm pe loc ca
opoziţia! 

S – Poftiţi! Să-l pun pe tavă?

P – Neîndoios și urgent! (primește ce-a cerut și scrie pe balon.)
0,025961. Aşa da! E cu totul altceva! UE ne va aproba proiectul,
sunt convins! 

S – Va aproba! Sunteţi un geniu!  (bătăi în uşă.) Să le dau drumul
cetăţenilor? 

P – Să intre cetăţenii, dar pe rând, să nu fie buluceală, da?  (ia o
poziţie marţială cu

balonul într-o mână. uşa se deschide şi intră un cetăţean şi o
cetăţeană.)

S – Cu grijă, că e foarte sensibil…

U, O –  ( în cor.) Să ne trăiţi!

P – Poftiţi, poftiţi!

U, O – Vă deranjăm?

Trei piese scurte într-un singur act
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P – Nici un deranj! Care-i problema?

U – Ştiţi, noi am vrea să fim consultaţi…

O – … că ne cam dor nişte părţi ale…

U – … şi să vedem cum planificăm bugetul…

O – … pe anul ăsta…

P – Local, nu?

U, O – Local, dacă nu vă deranjăm prea tare…

P – Vom face cum zice legea.  (arată spre balon.)

U – E o lege frumoasă…

O – Foarte frumoasă…

P – I-am dat un nume nou.

U, O – Are nume nou? Sunteţi naş? Felicitări! Cum s-o strigăm? 

P – 0,025961!

U – Splendid!

O – Mulţumim frumos!

P – Şi acum, la treabă! 0,025961 vă stă la dispoziţie!

(cei doi studiază balonul, îl pupă, îl şterg de praf.) 

P – O clipă, să-mi notez numărul în agendă. Buuun!

(U şi O, încrezători, cu markere notează ceva pe balon. balonul se
umple de inscripţionări. e plin-plin.) 

O – Am terminat!

U – Cam asta e tot!

O – Ne scuzaţi că v-am deranjat fix la ceai…

P – E deja cinci?

S – Aveţi piscină peste 15 minute.

O – Vă mulţumim că sunteţi alături de noi…

U – Nici nu vă imaginaţi cât de important este că vă avem alături
de noi!

P – Lăsaţi, lăsaţi, poporul m-a ales, poporul are de câştigat!

U – Noi suntem poporul!

O – V-am câştigat!

S – Domnule primar, trebuie să vă luaţi slipul!

U – Noi plecăm.

O – Fie-vă uşoară viaţa, că prea bun sunteţi!

P – Mergeţi cu bine, cetăţeni!

(primarul rămâne cu balonul în braţe, citeşte ce scrie pe el. se joacă
fericit cu balonul.) 

P – Nu înţeleg scrisul!

S – Trebuie să vă străduiţi puţin.

(primarul reîncearcă jocul cu balonul. balonul se sparge.) 

S – Nu-i nimic, mai avem câteva legi de umflat, nu vă faceţi
probleme. Slipul să-l luaţi… sau nu... piscina vă aşteaptă… 

(primarul privește balonul dezumflat. încearcă să citească ce scrie pe
resturi. nu reușește) 

P – Bine măcar că mi-am notat numărul în agenda telefonului….
0,025961

SFÂR Ş IT 

MMAAMMAA  

personajele:

M - mama 

F - femeia dela ghişeu

B - bărbatul dela ghişeu

C - copilul

acţiunea se petrece într-un hol cu două ghişee și o femeie cu un sugar
în braţe. 

M – Cântecul ce-ades ţi-l cânt…  (mama are mare grijă de prunc. bate
la geamul primului ghişeu.) Stai cu mama… încet - încet, totul se va
rezolva… trăim într-o societate democrată, puiule!… Vai, ce pipi
bun ai făcut!.. să te schimb…  (schimbă scutecele.) Şi chăchiţă!...
bravo! Nu sunt bani pentru pemperşi, dar am tot ce trebuie, sunt
tare!... Suntem tari, da? (bate iar la gemuleţ.) Nu răspunde nimeni,
dar noi suntem tari! Suntem aici de 2000 şi ceva de ani nu ni se
poate întâmpla nimic rău și tu știi, puiule, că mama te iubește...
numai ăştia nu se prea mişcă! Indemnizaţia asta e pentru tine,
Făt-Frumosule!... Ce cocoşel mândru ai!... Mânca-l-ar mama!... Se
rezolvă!  (bate iar la gemuleţ. apare capul unui bărbat.)

B – Spune repede!

M – Ce să spun?

B – Ai actele?

M – Am! Aici!  (caută, găseşte,dă.)

B –  (studiază actele.)  Nu-s bune!

M – Păi, sunt măritată... avem copil... uite-l!

B – Nu se pune!

M – Cum adică?

B – Lipsesc chestii... ADN... BRC... VHS... VISA... Mai e nevoie de un
formular... părinţii, bunicii, strămoşii,... mă-nţelegi?... e bine şi
pentru copil... amprente?...

M – Înţeleg. Păi, să facem...  (i se iau amprente pruncului) Nu plânge,
puiule, că imediat e gata!

B – Asta e. Acum mai aşteptaţi. Mergeţi la celălalt ghişeu. Acolo
primiţi răspuns. (mama merge la celălalt ghişeu. Bate.) 

F – Mai încet, că mă doare capul! M-am săturat de voi! Puiaţi pe
bandă rulantă! Care-i baiul?
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M – Indemn...

F – ...izaţia!

M – Da.

F – Aha! Uite formularul AKM-AXP7839b. Acomodează-te cu ideea
că ţara asta e misogină!

M – Mi... cum?

F – Misogină! Adică i se rupe de femei! Clar?

M – Nu-nţeleg... Nu mai plânge, prinţule! 

F – Eu mi-am pus sterilet de pe vremea lui Ceaşcă! M-am prins din
timp. În ţara asta trebuie să fii bărbat!

M – El e bărbat. Are cocoşel. Pot să primesc indemnizaţia?

F – Trebuie să mai aştepţi, drăguţă! Bate ADN-ul tău cu al
guvernanţilor?

M – Nu ştiu... nu mă pricep la politică...

F – Pricepe-te, drăguţă, pricepe-te, că altminteri o dai în bară! În
mare bară!  (se închide ghişeul.) 

M – Nu-ţi fă griji, puiule, că suntem pregătiţi!  (scoate un cort de
campanie, îl montează.) Nu plecăm de aici fără indemnizaţie, orice-
ar fi. 

(trece ceva timp. mama iese din cort de mână cu copilul care deja e
mare. mama se simte rău.) 

C – Mama, vreau îngheţată, bomboane, tort, skiuri, bicicletă,
computer, i-phone... 

M – Puiule, eu mâncam Eugenia când eram ca tine, era singura
delicatesă permisă,... dar şi asta se întâmpla rar,... să ne dea
indemnizaţia şi vei avea de toate...

C – Mama, vreau ciocolată cu alune, acadele cu ursuleţi, sirop
natural de kiwi, iaurt cu multe fructe de pădure, banane,
portocale, fructul pasiunii, snowboard...

M – Răbdare, puiule, eu mâncam o portocală pe an... de Crăciun,
când venea moș Gerilă... şi eram fericită... să ne dea indemnizaţia
şi vei avea de toate...

C – Mama, vreau... (mama moare.) Mama!... mămico dormi?... ce
faci, mămico? 

(copilul zgâlţâie zadarnic leșul mamei. O strigă de nenumărate ori.
Leșul rămâne inert. Se deschid ghișeele. Apar F și B. B are în mână o
hârtie.)

B – Gata actele! Acum puteţi pleca acasă!

F – Nici nu s-a uscat cerneala! 

C – Mama, nu mai dormi, a venit indemnizaţia!

B – Dacă nu vă grăbiţi îşi pierde valabilitatea!

F – Hai, mai repede, că ne penalizează UE de nu ne vedem! 

(copilul ia hârtia, se uită la ea, o întoarce pe ambele feţe, dar nu ştie
să citească. o face sul, ca pe un ochean. se uită prin... şi pleacă încet
către ce vede.) 

C – Viitorule, tu eşti? Ce frumos mi te-arăţi!... viitor-luminosule!...
viitor-frumosule!... Mama! Văd multă iarbă verde... şi lumină... şi
un cer albastru cu steluţe albe... şi un curcubeu cu doar trei
culori... roşu, galben şi albastru... Mama, văd totul prin
indemnizaţia asta!... Mama, unde zbori?... Unde te duci?... Mama!!!

SFÂR Ş IT

UUNNIICCAA  

personajele:

B – bossul

S – secretaristul

C – consilierista

U – unica

acţiunea se petrece în biroul Bossului cel nou. acesta discută cu
secretaristul. 

B – Gustul victoriei, secretaristule, îmi dă aripi! Mă simt de parcă
aş fi câştigat la loto.

S – Partidul nostru merita să câştige alegerile, Boss! 

B – Merita. (patrulează prin încăpere. secretaristul se ţine după el ca
un câine.) De aceea am şi câştigat. I-am boţit, i-am călcat în
picioare, i-am zdrobit, le-am scos peri albi, le-am dat o lecţie pe
care n-au s-o uite în vecii vecilor!

S – Mare dreptate aveţi, Boss! Partidul nostru e cel mai tare dintre
toate partidele care s-au inventat vreodată!

B – Am intrat, în sfârşit, în istorie! Istoria ne iubeşte şi ne
stimează, ne pupă şi ne luminează calea.  (îi sună telefonul mobil.)
Cine măta eşti, măi ăsta cu identitate ascunsă care suni acuma? 
(furios.) Alo?  (se schimbă la faţă.) Să trăiţi, Înălţimea–Voastră!... Da,
ne-am instalat... e frumos... dar va fi şi mai frumos. Vom sfinţi
locul!... Da, să trăiţi, Înălţime!... aşa e... nu avem timp să ne
lingem... pardon, să trăiţi!, să ne bandajăm, am vrut să
spun,...rănile. Cum spuneţi dumneavoastră. Aşa e. Îi desfiinţăm!
Să trăiţi!...  (închide telefonul. îşi şterge fruntea de sudoare. răsuflă
uşurat.) Să vină consilierista, iute! Trebuie să facem nişte
schimbări majore. Spune-i să aducă şi urna norocoasă!

S – S-a făcut, Boss, odihniţi-vă, într-o clipă va fi aici. 

(Boss se întinde pe scaun. S scoate din buzunar nişte crenguţe uscate,
le rupe, bolboroseşte ceva deasupra lor, toarnă niţică apă... apoi
furios le calcă în picioare.) 

S – Vraja asta ar trebui să-mi iasă. Totdeauna funcţiona... acum de
ce nu vrea?... A! Am uitat să pun praf de ou de cuc cocoşit de
vipera cu brasardă roşie!  (S presară un praf peste crenguţe şi
rosteşte ceva neinteligibil. brusc îşi face apariţia în fugă consilierista.
e îmbrăcată într-o salopetă murdară, pe cap are o căciulă rusească şi
în mână o lopată.) 

S – În sfârşit!

C – Ce puii mei...  (îl vede pe Boss.) Să trăiţi, Boss! M-aţi chemat?

B – Da, te-am chemat, sigur că te-am chemat! Ce-i cu ţinuta asta,
doamnă consilieristă?
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C – Săpam niţeluş în grădina opoziţiei,ca să zic aşa,... Mulţumită,
o!, poziţiei în care ne aflăm trebuie să dibuim toate secretele
subterane, să prindem toate firele...

B – Ştiam că pot avea încredere în tine. Văd că ai adus şi urna.
(arată spre căciulă.) 

C – Nu mă despart niciodată de ea, Boss! Suntem fraţi de cruce de
pe vremea construirii canalului Bucureşti-Siberia.

S – Mă iertaţi, Boss, e cam târzior...

B – Aşa e. Adu biletele!

C – Lucrăm, în sfîrşit! Mi-era dor! Cine sunt domnii?  (arată spre
bileţelele care sunt introduse în căciulă.) 

B – Vechii directori ai instituţiilor publice descentralizate. 
(amestecă biletele.)

C – Oh, simt că renasc! Dar de ce îi amestecăm?

B – Să nu fie scandal. E democraţie! Nu-i dăm pe toţi deodată jos
din fotolii, ci pe rând, câte unul.  (scoate un bilet. mototolește hîrtia.
o aruncă pe jos.) Tu cobori la prima... 

C – Ce minunăţie! Pot să contribui şi eu?

B – Eşti invitata mea!  (consilierista scoate şi ea un bilet.)

C – Trebuie să memorez numele?

B – Nu e cazul, că ăştia dispar definitiv din meandrele concretului
şi intră direct în

vagabondaj politic clinic consistent. Nici injecţii nu le mai facem. Îi
infectăm şi.... EJECT!

C – Corect! E rândul nostru! În sfârşit! Eman bucurie... veselie...
graţie..!

(biletele au fost extrase toate, mototolite şi aruncate pe jos.) 

B – Secretaristule, anunţă cocoloaşele astea să-şi facă bagajele. Se
dă concurs pentru posturi vacante.

S – Trăiţi, Boss!  (S strânge cocoloaşele de hârtie cu lopata.) Să
anunţăm presa?

P – Nu e cazul. Nu suntem chiar aşa de disperaţi. Ne descurcăm şi
fără presă. Acum noi conducem destinele naţiei! Acum noi ştim
tot!

C – Boss, scuze de întrebare!... Pentru postul de manager general
dela intreprinderea...  (îi spune la ureche.) v-ar deranja fiica mea? E
unică! 

B – E perfectă! Să vină la concurs! Adu-o acum, să ne scăpăm de-o
grijă!

(consilierista telefonează discret.) 

C – Boss, să ştiţi că e uşor emotivă...

B – Normal. E un eveniment crucial în viaţa ei... şi a societăţii.

C – Nici nu vă puteţi închipui ce mult o să se bucure!

B – Nu trebuie să-şi facă probleme, doar e bine pregătită, nu?

C – E foarte pregătită, asta nu se poate contesta... şi face parte şi
din partid...

B – E clar! E tocmai ce ne trebuie.

S – Boss, a venit o domnişoară... unică... zice că pentru concurs. O
las sau o mai fierb?

B – Dă-i drumul, că-i de-a noastră!

S – Trăiţi, Boss, sunteţi cel mai mare! Poftiţi, domnişoară, sunteţi
aşteptată!

(intră o dominișoară frumoasă foc.) 

C – Puiul mamii, bine ai venit!

U – Eu...

B – Te aşteptam, domnişoară!

U – Eu...

C – Nu te obosi, puiul mamii!

U – Eu...

B – Nu e cazul să-ţi faci probleme, am înţeles că eşti pregătită.

U – Eu...

B – Adu urna şi noteaz-o pe un bilet!

U – Eu...

C –  (pune biletul în urnă şi amestecă.)  De câte ori să amestec, Boss?

U – Eu...

B – Ca să fie legal amestecă de trei ori, cel puţin!

U – Eu...

C – Amestec de 5 ori, Boss, să fim total legali!

U – Eu...

B – Îmi place conştiinciozitatea ta. Sunt mândru de tine,
consilieristo!

U – Eu...

C – Scoateţi dumneavoastră, Boss, că mie îmi tremură mâna de
emoţie! 

U – Eu... 

B – Şi-acum, în numele legii, vom prezenta câştigătorul
concursului pentru postul de manager general al intreprinderii...

U – Eu...

C – Ţine-te bine, puiule! Vai, ce emoţii am!

U – Eu...

B – (desface biletul. declamativ.) După o luptă strânsă... câştigătorul
este... o domnişoară... unică!

U – Eu...

C – Felicitări, puiul mamii! Eşti directoare!

U – Eu....

SFÂR Ş IT
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Acum 500 de ani, în ziua de 2 Mai 1519, la Clos Luceé
lângă Amboise, se stingea omul cu cea mai strălucită minte din
toate timpurile: Leonardo da Vinci.

Comemorată în toată lumea occidentală și Statele
Unite, dar mai ales în Italia și Franţa, împlinirea unei jumătăţi de
mileniu de la moartea acestei uriașe personalităţi a umanităţii a
fost marcată de numeroase expoziţii, simpozioane, cărţi, filme
legate de existenţa și activitatea sa ca artist și om de știinţă eru-
dit și multilateral.

E greu să scrii despre Leonardo da Vinci, cum e greu să
o faci referitor la marii titani ai culturii sau știinţei omenirii. Și
asta fiindcă despre el pare că nu mai e aproape nimic nou de
spus sau de adăugat, căci importanţi autori, dar și mici compila-
tori ar fi tratat numeroase aspectele ale vieţii, operei artistice și
ale uluitoarelor lui descoperiri știinţifice și invenţii tehnice. Din-
tre acestea, unele au devenit cunoscute după mai multe sute de
ani, dar puse în practică s-au dovedit viabile, chiar dacă au ne-
cesitat schimbări și îmbunătăţiri, fiindcă el a descoperit princi-
piile de funcţionare, nu și toate modalităţile de realizare.

Și totuși geniul său pare inepuizabil, căci, de la desco-
periri de arhivă privitoare la viaţa lui până la interpretări și rein-
terpretări ale operelor sale artistice, ale creaţiilor și
descoperirilor sale inginerești, ale unor dimensiuni spirituale și
filozofice izvorând din scrierile rămase de la el, toate sunt mereu
regândite, reluate, reanalizate, de fapt mereu redescoperite.
Cele peste 13000 de pagini care cuprind însemnări, note, idei,
desene, proiecte sunt păstrate cu grijă mult mai mare decât
aurul, iar când se vând la licitaţii au preţuri astronomice, nu
foarte departe de valoarea de piaţă a tablourilor sale: Codex Lai-
cester a fost cumpărat de Bill Gates la o licitaţie din 1994, cu 30,8
milioane de $, fiind în acel moment cea mai scumpă carte din
lume.

Leonardo este considerat cel mai ilustru reprezentant
al acelui uomo universale pe care îl admira și cultiva Renașterea
italiană, fiindcă el avea ample cunoștinţe în multiple domenii,
fiind un deschizător de drumuri în știinţe și considerat cel mai
important inginer al tuturor epocilor și cel mai distins geniu din
istoria omenirii. Dacă înșirăm domeniile de care s-a preocupat,
cercetările și ideile lui despre natură, artă, tehnică (pictor, sculp-
tor, arhitect, muzician, inginer, inventator, anatomist, geolog,
cartograf, botanist și scriitor, până și bucătar inventiv), avem o
listă nu neapărat completă, dar la fel de lungă ca aceea a titluri-
lor imperiale, regale, princiare ale unora dintre cele mai vestite

capete încoronate din vremea sa sau de mai târziu1. Și s-a dove-
dit încă din timpul vieţii lui, iar cu trecerea vremii a devenit și
mai clar că Leonardo stăpânea aproape toate domeniile știinţei,
fiind recunoscut azi și ca fizician, chimist, astronom, iniţiator al
meteorologiei etc.

Totuși se cunosc destul de puţine date despre el, iar
cele menţionate de biografii săi sunt sumare și se referă mai
mult la operele sale, la micile invenţii care șocau la vremea aceea
(Leul mecanic care se mișca, deschidea gura și răgea, pe care
Francisc I i l-a trimis cadou Papei Leon al X-lea) și la activităţile
sale pe la diversele curţi ale principilor italieni. Ca la Vasari, se
scrie encomiastic despre Leonardo ca personaj, ca prezenţă, dar
nu a vorbit nimeni cu el despre lume, existenţă, natură, sau alte
păreri ale sale. Nici chiar în privinţa ideilor și invenţiilor tehnice
ori a proiectelor inginerești nu avem relatări ale unor contem-
porani ai lui. Le făcea fără să le descrie în prealabil, fără să le dis-
cute; gândea mult, dar vorbea puţin, căci nici nu prea avea cu
cine! Era, orice s-ar spune, un individ misterios, introvertit și as-
cuns, probabil de aceea și-a criptat manuscrisele ce trebuie ci-
tite în oglindă, fiind scrise de la dreapta spre stânga. Și de fapt nu
a publicat nimic în timpul vieţii, deși acele opuri cu manuscrise
(codex Atlanticus, Leicester, Arundel…) curpind și lucrări întregi,
parcă pregătite de Leonardo în vederea tipăririi. Altele au rămas
în ciorne și au fost aranjate, colaţionate, prelucrate de alţii, ca
faimosul Tratat despre pictură, întocmit de Francesco Melzi, dar
editat târziu, abia în 1651 și datorită căruia unii îl consideră un
precursor al învăţământului academic de artă.

Sunt cunoscute colaborările sale cu matematicianul
Luca Pacioli, cu anatomistul Marcantonio della Torre, cu Niccolò
Machiavelli (cu care se spune că a avut și o strânsă corespon-
denţă; cum de nu s-a găsit nici o scrisoare?), apoi legăturile cu
elevii/ucenicii săi din atelier (Oggione, Luini, Boltraffio…) sau alte
personaje de la multele curţi princiare. Nimeni nu a scris despre
el, despre omul Leonardo. Artiștii mari ca Bramante, Rafael nu
au lăsat nici o mărturie despre el. Cele câteva păreri sau afirma-
ţii ale lor se știu de la alţii. Apropiaţii săi (mai cu seamă contele
Francesco Melzi, executorul și beneficiarul testamentului său) îl
laudă și admiră, nu îl prezintă, nu îl cunosc. E și mai ciudat să con-
statăm că nici măcar dușmanii săi – Michelangelo fiind unul din-
tre cei mai înverșunaţi – nu au spus sau scris ceva despre el. S-au
perpetuat câteva remarci și povestea altercaţiei dintre cei doi,
sculptorul și pictorul, în Piazza della Ttrinità din Florenţa, despre
Divina comedie (Ovidiu Drimba; Leonardo da Vinci, Ed. Albatros,
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București 1972). Vasari afirmă (de fapt, regretând) că era împră-
știat și nestatornic, a avut prea multe preocupări („A fost un om
care s-a apucat să înveţe multe lucruri, dar de îndată ce le înce-
pea, le și lăsa în părăsire” – Vasari, Vieţile…, vol. II, Ed. Meridiane,
București 1968), dar apoi înalţă aceleași panegirice pe care după
mai mulţi ani de la dispariţia Maestrului, le declamau toţi admi-
ratorii.

Trimis de Lorenzo de Medici („Magnificul”) la curtea din
Milano a ducelui Ludovico Sforza (il „Moro”), se pare că s-a afir-
mat acolo ca un muzician minunat, ce își acompania vocea-i în-
cântătoare cu lăuta, la care cânta cu măiestrie. Apoi se spune că
declama versuri, născocea ghicitori şi enigme, inventa jocuri lo-
gice și știinţifice, le întreţinea pe doamnele de la curte cu daru-i
neasemuit de povestitor, după cină, sau în timp ce le făcea por-
tretul. Şi pe lângă toate acestea, se spune că era un bărbat des-
ăvârşit în toate: avea o frumuseţe neobişnuită, maniere pline
graţie, o nobleţe şi o distincţie înnăscute, o blândeţe şi un fel de
a fi ce-l făceau irezistibil. Este posibil (cred unii) ca suavitatea,
candoarea şi graţia de pe chipurile auguste şi venite parcă
din sferele celeste ale personajelor pictate de el să fie un reflex
al frumuseţii sale pure,
exterioare şi interioare.

Și totuși sunt doar cuvinte de complezenţă ce puteau fi
spuse despre mulţi alţi curteni ai principelui. Toată lumea îl ad-
mira ca artist (puţini îi știau preocupările știinţifice), dar nimeni
nu-l cunoștea. Nu s-a confesat nimănui, nu aflăm ceva despre el,
despre Leonardo, ceea ce știm este din opera sa artistică, la care
se adaugă azi valoroasele manuscrise.

A fost în tinereţe (pe la 26 de ani) maestru bucătar la
„Trei Broaște” (Codex Romanoff), o tavernă pe care a deschis-o
împreună cu Sandro Botticelli, amicul și colegul lui în atelierul
lui Verrochio (poate ar trebui să apreciem azi că cei doi viitori
mari artiști nu se jenau să lucreze ca bucătari și ospătari), dar ce
ne interesează este că nici de la Botticelli (sau din anturajul său)
nu aflăm ceva despre persoana, omul care era Leonardo. S-a afir-
mat că era orgolios; își știa valoarea, dar prin atitudinea distantă
și rece evita probabil mulţi admiratori și curioși agasanţi care i-
ar fi ocupat timpul.

Mai putem glosa psihanalitic: Freud vorbește în cărţile
sale despre instinctele și energiile negative din subconștientul
indivizilor, care, fiind refulate, exercită presiuni asupra con-
știentului și trebuie eliberate pentru a nu duce la agresivitate
sau diverse nevroze. Această defulare se face prin găsirea de pa-
liative și acţiuni controlate, admise de societate, care funcţio-
nează asemenea unor supape, înlocuind stihiile din
subconștient, prin transferul și sublimarea lor în fapte pozitive,
sau măcar inofensive: În loc să îţi ucizi șeful pe care îl urăști, scrii
de 100 de ori pe hârtie: „moarte șefului” și ţi-ai eliberat furia prin
transfer. Sublimarea se poate face și pe cale artistică; se crede că
(de exemplu), prin Moartea lui Sardanapal, Vânătoare de lei și alte
tablouri pline de violenţă ale lui Delacroix, el s-ar fi defulat prin
sublimarea instinctelor sale criminale, după cum susţin unii psi-
hanaliști. Și în cazul complexelor de inferioritate funcţionează

refularea și pe anumite căi se poate produce defularea, fie trep-
tat prin autoapreciere și creștere a respectului de sine, fie prin
sublimare, prin trecerea bruscă în extrema cealaltă, la supra-
apreciere, asumarea și etalarea unui orgoliu ostentativ. Oare nu
va fi avut Leonardo complexe de inferioritate în copilăria sa din
Vinci, ca fiu bastard? Nu știm nimic, dar la ţară, printre alţi copii,
bastardul este mai mult sau mai puţin ocolit, uneori batjocorit și
ostracizat. Leonardo nu avea un nume de familie în accepţiunea
de azi, „Da Vinci” însemnând pur și simplu „din Vinci”.

Dar ajuns la numai 14 ani în atelierul lui Verrocchio, cel
mai mare și celebru artist al Florenţei, îl uimește cu talentul său,
astfel încât maestrul decide să nu mai picteze, ci să rămână
numai sculptor (cf. Vasari, Vieţile…), apoi la 20 de ani Leonardo
era deja primit în ghilda pictorilor San Luca din Florenţa. Și ca în
majoritatea cazurilor, inteligenţa și succesele îl vor fi făcut și pe
el să își depășească (eventualele) complexe și să observe că cei
ce nu le-au avut sau nu au reușit să și le învingă, prin gând și
fapte, ajung mai greu la înţelepciune. Dar firea închisă pe care i-
o pomenesc contemporanii poate și-a impus-o mai ales după ce
a scăpat (din lipsă de probe și la intervenţia lui Lorenzo de Me-
dici) de acuzaţia de sodomie și de ameninţarea arderii pe rug –
însă după două luni de închisoare și anchetă a Inchiziţiei – fiind
implicat în Procesul Saltarelli, din 1476. La fel va fi procedat
atunci la defularea instinctelor, a libidoului, a pulsiunilor erotice,
transferându-și-le, sublimându-le prin concentrarea energiilor
primare în studii, cercetări, invenţii, artă…? Căci cei care l-au cu-
noscut n-au pomenit că ar fi avut vreo relaţie afectivă și/sau
eventual sexuală cu vreo persoană, bărbat sau femeie. Din con-
tră, aceștia vorbesc despre o existenţă aproape ascetică, dedi-
cată trup și suflet artei și știinţei.2

La curtea Medici nu s-a simţit apreciat; a mai primit
două comenzi în nume personal, o parte din altarul capelei St.
Bernard din Palazzo Vecchio (1478) și o alta cu „Adoraţia magilor”
(1481) pentru mănăstirea San Donato a Scopeto, pe care însă nu
le-a onorat, plecând la Milano, trimis cu o misiune diplomatică
chiar de Lorenzo. Probabil au fost considerate de el două aban-
donuri regretabile, deși cartonul cu schiţa pentru „Adoraţia…”
(246,4 × 243,8 cm), care a ajuns până la noi (Uffizi), era conside-
rat de pe-atunci o capodoperă, nu o simplă schiţă/eboșă pregă-
titoare.

La Milano, Ludovico Moro l-a angajat inginer pentru for-
tificaţii, dar și maestru de ceremonii al curţii, însărcinându-l cu
organizarea de spectacole, decoruri somptuoase și mașinării
pentru efecte teatrale insolite. Surprinzătoare, inedite, ele im-
presionau, încântau, stârneau admiraţia asistenţei, dar pentru
Leonardo, erau desigur jocuri de copii, cu care pierdea vremea,
în loc să își continue ideile, cercetările experimentele, să își ter-
mine tablourile. A pictat la începutul activităţii sale la curtea mi-
laneză, capodopera Fecioara pe stânci (1483), lucrare realizată în
două variante (Louvre, National Gallery), cu concursul lui Gio-
vanni Ambrogio de Predis. A fost trimis probabil cu însărcinări
diplomatice, la curtea regelui Matei Corvin în Ungaria (1485),
unde se pare că a făcut o lucrare cu Sfânta Familie, azi dispărută.
La curtea Lui Ludovico Sforza a pictat mai multe portrete care s-
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au pierdut; cele rămase, fiind azi înscrise între capodopere
(Dama cu hermină / Cecilia Gallerani – una dintre metresele
„Maurului” – sau Beatrice d´Este – tânăra soţie a aceluiași duce).
Dar și ca mestru de ceremonii a avut parte de o surpriză rea: Cu
prilejul nunţii lui Ludovico cu Beatrice d´Este, el a construit în
marea curte de ceremonii, o copie a palatului Sforza din torturi
îmbrăcate în marţipan, decorate cu alune, castane, stafide… In
noaptea de dinaintea nunţii, șoareci și păsări… au luat cu asalt
castelul de zaharicale, nunta ţinându-se fără „minunea” lui da
Vinci… A urmat succesul capodoperei Cina cea de Taină (1494-98),
de la mănăstirea Santa Maria delle Grazie, lucrare la care însă,
peste câţiva ani, culorile preparate experimental de artist, au în-
ceput să se degradeze, după cum se menţionează în 1517 în scri-
sorile unor prelaţi. Va fi aflat pictorul despre această situaţie, o
va fi resimţit personal cu amărăciune?

Lucra îndelung, migălos, făcea studii preliminare, sute
de desene cu fragmente și variante, apoi în timpul executării lu-
crării, era mereu preocupat și atent la detalii și la compoziţie, la
ierarhizarea și dimensionarea armonioasă a amănuntelor, a re-
cuzitei, a atenuării sau precizării contururilor și clarităţii redării
și integrării în macro-compoziţia ansamblului, fără ca detaliile să
impieteze asupra surprinderii viului, a sugestiei de mișcare. („De-
taliile formează perfecţiunea, însă perfecţiunea nu este un de-
taliu” – spunea maestrul. – cf. O. Drimba, op. cit.). Iar pornind de
la simplul aspect geometric al reprezentării perspectivei, Leo-
nardo propune, în al său „Trattato della Pittura”, o triplă defini-
ţie a perspectivei: lineară (diminuarea dimensiunilor obiectelor,
proporţional cu distanţa lor faţă de observator), a culorilor (ate-
nuarea lor tot în funcţie de distanţă) şi a eclipsării (diminuării
preciziei detaliilor proporţional cu depărtarea lor faţă de obser-
vator). Abilitatea lui de a combina arta și știinţa, simbolizată de
desenul cu proporţiile trupului omenesc reprezentat într-un cerc
și un pătrat („Omul vitruvian”[1485] 3), rămâne reţeta tainică a
inovaţiei, a realizării capodoperei. Pentru el, pictura era una cosa
mentale, iar desenul într-adevăr inteligenţa picturii, (cum va con-
sidera mai târziu Eugenio d´Ors), iar pictura trebuia să fie: „...o
poezie care se vede”.4 De aceea era la fel de atent și laborios în
alegerea, și așternerea culorilor, rafinamentele lui cromatice de-
venind adevărate simfonii de nuanţe, contraste, voalări ale to-
nurilor prin inedite alterări cu efecte plastice extraordinare,
urmate, preluate, imitate de pictorii contemporani lui, unii mari
ca Perugino, Ghirlanaio, Rafael, sau Andrea del Sarto și alţii. De
la el vin, sfumato-ul atât de uimitor, sau incredibilele efecte de
lumină, umbră, penumbră, tot el prefigurând, definind clar-ob-
scurul și lumina dirijată (aplicată apoi creator de Caravaggio), sau
umbrele colorate de mai târziu.5 În operele sale, virtuozitatea teh-
nică, perfecţiunile nu impietau asupra fanteziei, imaginaţiei și
sensibilităţii artistice, ci în mod firesc le slujeau și evidenţiau. Ex-
cesul, prea-plinul, perfecţionismul îl epuizau uneori, îl obligau la
îndelungi amânări și reluări ori abandonări ale unei picturi. Deși
comanditarii lui îl numeau plini de admiraţie un „pictor divin”, îi
cereau să termine repede lucrările, desigur negândindu-se că o
capodoperă nu se creează în câteva luni…

Unii exegeţi ai lui Cézanne consideră că acele mici su-
prafeţe ale pânzei sau cartonului în care câteodată artistul nu a
intervenit, lăsând să apară grundul, sunt intenţionat nelucrate,

datorită faptului că maestrul a urmărit un anume efect, o anume
expresivitate a unei părţi din tablou și o dată aceasta realizată,
pictorul nu a simţit nevoia să mai umple cu „culoare plată” su-
prafeţele neimportante. Apoi s-a observat că tocmai astfel ta-
bloul apare deplin finalizat, iar partea neglijată amplifică de fapt
efectul de detaliu și atmosfera de ansamblu. Să presupunem că
Leonardo a procedat uneori la fel (de exemplu, în cazul aminti-
tul carton cu Adoraţia păstorilor) și, după ce lucrarea în tuș era
perfectă, nu a mai simţit dorinţa de a o „transcrie” cromatic? 

La curtea ducelui de Milano a lucrat 11 ani (1482-1493)
la realizarea uriașei statui a lui Francesco Sforza (bunicul lui Lu-
dovico) pentru ca, odată terminată, să o vadă părăsită ani de zile,
neturnată în bronz, apoi distrusă de soldaţii francezi ai lui Ludo-
vic al XII-lea. Cumplită decepţie, uriașă lovitură personală…

După căderea „Maurului” (1499) de la conducerea Mi-
lanului, a trebuit să fugă la Veneţia, unde însă nu are succes ca
arhitect militar și inginer, proiectele sale de apărare a orașului
contra unor eventuale atacuri navale, fiind considerate irealiza-
bile. După acest alt eșec, revenind la Florenţa a uimit iarăși cu
cartonul pregătitor al tabloului: Fecioara cu Pruncul, Sf. Ana și Sf.
Ioan Botezătorul [1501] (azi la National Gallery), care a stârnit
atâta admiraţie încât „bărbaţi și femei, tineri și bătrâni” s-au pe-
rindat prin faţa ei ca la o mare sărbătoare” (cf. Vasari, op. cit.).
„Schiţa” (de fapt un desen de 141,5 x 104 cm, realizat pe 8 car-
toane lipite între ele) e desăvârșită și a marcat întreaga artă a
sec. XVI italian, încă înainte de a deveni (peste nouă ani), tabloul
în ulei intitulat: Sfânta Ana, Fecioara și Pruncul Isus cu mielul (azi
la Louvre).

Totuși în 1502, când a intrat, în serviciul lui Cesare Bor-
gia, ca arhitect și inginer militar, de asemenea așteptările îi sunt
înșelate, fiind solicitat doar în calitate de cartograf. În 1503 din
nou la Florenţa, are un nou eșec răsunător: pictată cu o tehnică
experimentală încercată de el, fresca sa cu Bătălia de la Anghiari,
comandată de Signorie și la care a lucrat doi ani (1504-1506), s-a
degradat rapid, fapt care a determinat ca și lucrarea pandantă,
Bătălia de la Cascina comandată lui Michelangelo, să fie abando-
nată, astfel încât azi avem doar copii ale unor fragmente din cele
două lucrări, realizate de alţi artiști mai târziu.

Pleacă de la Florenţa la Roma (1513) rămânând la Vati-
can trei ani, dar fără a primi comenzi importante, la curtea papei
Leon al X-lea (Giovanni de Medici, fiul lui Lorenzo) și în slujba fra-
telui acestuia Giuliano de Medici. Aici lucrau încă din vremea lui
Iuliu al II-lea (papă între 1503-1513), Bramante, Rafael, și Miche-
langelo, iar Leonardo nu a fost solicitat (cum probabil sperase),
la mari lucrări de pictură, de edificii, sau fortificaţii, ocupându-
se mai mult de cercetările sale știinţifice, dar simţindu-se mar-
ginalizat și dezamăgit. Va scrie că: „Medici, m-au creat, Medici
m-au distrus.”, referindu-se la afirmarea sa la curtea lui Lorenzo
și deziluzile din anii petrecuţi în Roma lui Leon al X-lea. Probabil
la cerea lui Francisc I Leonardo a fost prezent la întâlnirea suve-
ranului cu Papa, care a avut loc la Bologna (1515), prilej cu care
regele l-a invitat în Franţa. Aici maestrul va petrece ultimii trei
ani de viaţă, la curtea și în anturajul lui Francisc I, despre care s-
a aflat că l-a considerat pe Da Vinci un prieten de vază și „un tro-
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feu” cu care și-a înnobilat suita. Au fost probabil cei mai fericiţi
ani pentru Leonardo, căci nu mai era un slujitor, ci un apropiat
al regelui, nu mai primea porunci, nu mai avea probleme mate-
riale, locuia într-un mic palat (Clos Lucé/Cloux), în apropierea
reședinţei regale de la Amboise și era unanim apreciat și res-
pectat, fiind înconjurat de cei mai apropiaţi, prieteni. La moartea
sa – se spune – că regele însuși l-ar fi ţinut în braţe când și-a dat
ultima suflare, iar francezii se mândresc cu acest eveniment, în
sec. XIX, Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), ilustrând
momentul în tabloul: Moartea lui Leonardo da Vinci (1818), deve-
nit azi celebru.

Se pare că în Franţa a pictat puţin, a continuat să facă
desene și a creat iarăși mașinării uimitoare pentru spectacole și
serbări, dar probabil că și-a adâncit cercetările, a scris multe din
miile de pagini rămase de la el. Contemporanii nu au apreciat
nici unul din proiectele lui de inginer militar, nici pe cele de hi-
drotehnică propuse, iar cele sale de arhitect au rămas și ele pe
hârtie. Toate erau considerate irealizabile sau prea costisitoare
pentru a fi executate. Nu există mari edificii înălţate după pla-
nurile lui arhitecturale, ca cele ale lui Bramante, Sangallo, Mi-
chelangelo. Se afirmă – cu îndoială – că unele părţi ale palatului
Chambord, construit la cererea lui de Frncisc I, ar fi fost conce-
pute de el (și cel mai probabil, acea dublă scară originală, ciu-
dată). Dar toate cercetările, descoperirile și (majoritatea)
invenţiilor sale au rămas necunoscute pentru foarte mult timp,
fiindcă manuscrisele lui au zăcut uitate. Poate că Leonardo nu
voia să își publice manuscrisele, fiindcă risca să-i fie confiscate,
căci erau „eretice” și îl puteau aduce din nou în mâna Inchiziţiei,
cu care mai avusese de-a face în procesul din 1476. Dacă cineva
din vremea sa ar fi citit acele pagini le-ar fi considerat fantezii,
vrăjitorie, magie… nu cercetări știinţifice. Excepţie făceau cele
scrise în cadrul colaborării cu Pacioli, cu della Torre și planșele
consacrate arhitecturii, lucrărilor inginerești sau artei picturii.
Perfecţionările armelor, imaginarea altora noi, mai ucigătoare, i-
au rămas în mod ciudat nesolicitate (cu câteva excepţii nesem-
nificative) de către mecenaţii săi principi și militari, iar el, pașnic
și pacifist, se crede că nu a încercat să le experimenteze, spre a
nu contribui la amplificarea conflictelor, ororilor și cruzimilor
provocate de ele, mai ales după ce văzuse devastatoarele și sân-
geroasele urmări ale folosirii tunurilor, în bătăliile duse de Ce-
sare Borgia.

Da Vinci avea o curiozitate irepresibilă, un spirit de ob-
servaţie extraordinar, multe cunoștinţe teoretice, multe deprin-
deri și o mare experienţă practică, dublate de o intuiţie și o
inventivitate deosebite, reușind astfel să pătrundă prin logică,
deducţie și experiment, până la „prefigurarea” enunţiativ-con-
statativă (nu demonstrativă!) a unora din legile descoperite mai
târziu în fizică, chimie, astronomie… și inaugurând metoda ex-
perimentală, reluată empiric, peste un secol, către F. Bacon. Îm-
pletind de cele mai multe ori practica cu teoria (nu invers!) și
experimentând mereu în toate domeniile, el ajunge la concluzia
formulată aforistic, că înţelepciunea însăși este fiica experienţei.
Avea în vedere o experienţă incubând multă inteligentă și crea-
tivitate, nu repetitivul empiric al meșteșugarului al cărui „văzând
și făcând”, constituie ieșirea din tipar și suprema inovaţie. Deși

era și este unanim apreciat ca pictor, nu vrem să acceptăm că
observarea atentă a naturii, curiozitatea, bucuria descoperirii,
invenţiile… acestea i-au fost preocupările majore, nu pictura. Și
de-aceea poate, în faimosul „curriculum vitae” (primul din isto-
rie!), pe care îl trimite la Milano lui Ludovico Sforza, scrie abia
spre sfârșit: Ştiu să sculptez în marmură, bronz şi teracotă şi să pic-
tez orice, la fel de bine ca orice alt artist. Și tot prin curiozitatea și
dorinţa de cunoaștere se explică și așa-zisa lui superficialitate și
împrăștiere în prea multe preocupări și domenii, despre care
scrie Vasari. Era de fapt „furat” de înlănţuirea fenomenelor na-
turii care se desfășoară dintr-unul într-altul și le urmărea cu asi-
duitate și maximă atenţie, trecând poate prin situaţia pe care azi
o întâlnește orice navigator pe internet, când caută în Wikipedia
un termen, un nume, o noţiune… și la șfârșitul textului lămuritor,
găsește invitaţia: „alţii au căutat și:”, după care urmează un șir
întreg. Dar în final, iată că toată comoara știinţei leonardești a
ajuns pe mâna unui nătărău, contele Melzi (apropiat al lui Da
Vinci), care a ţinut manuscrisele până la moartea sa (1570), pre-
lucrând, numai Tratatul despre pictură, în loc să publice colecţia
opurilor de texte, ori măcar unele dintre ele care nu a fi stârnit
furia cenzurii Inchiziţiei. A lăsat apoi toată comoara moștenire
fiului său Orazio, care a vândut și dispersat manuscrisele, con-
tribuind astfel indirect la pierderea unora dintre ele, iar cele care
s-au păstrat, au fost împrăștiate în patru vânturi, rămânând în
marea lor majoritate nepublicate până în ziua de azi.

Pe patul de moarte, concluzia vieţii lui Leonardo da
Vinci, una dintre cele mai extraordinare inteligenţe ale omenirii,
va fi fost probabil una stoică și destul de amară: marile lui reali-
zări au fost suma numeroaselor eșecuri și înfrângeri ce le-au pre-
cedat, pe care mereu și le-a asumat. Și-a repetat cu accente
autocritice spusele de altădată: Nu trebuie să dorești imposibilul!,
dar curiozitatea, dorniţa de perfecţiune l-au dus deseori până
acolo, iar succesele au fost doar mici sclipiri de bucurie trecă-
toare, între multele dezamăgiri și suferinţe ale omului de geniu,
care aproape totdeauna este neînţeles de lumea în care trăie-
ște.

1 De exemplu: Filip al II-lea (1527-1598) a fost rege al Spaniei în perioada 1556
- 1598, rege al Neapolelui și al Siciliei în perioada 1554 - 1598, rege al Angliei
și Irlandei (coregent cu Maria I) în perioada 1554 - 1558, rege al Portugaliei și
al Algarvelor (ca FFiilliipp  II) în perioada 1580 - 1598 și rege al Căpitănatului gene-
ral Chile (Regatul Chile), în perioada 1554 - 1556, prinţ suveran al Celor Șap-
tesprezece Provincii, din 1556 până în 1581 deţinând și alte numeroase titluri
de duce și conte pentru anumite teritorii.
2 Ne legăm și azi de presupusa lui homosexualitate/pedofilie (?), despre care
s-a scris mult (a scris și Freud însuși), dar parcă uneori citind numeroasele
ipoteze, îţi vin în minte versurile lui Eminescu din Scrisoarea I: „Ei vor aplauda
desigur biografia subţire”  „…vor căta vieţii tale/ Să-i găsească pete multe,
răutăţi și mici scandale- […] Nu lumina/ Ce în lume-ai revărsat-o […] Oboseala,
slăbiciunea, toate relele ce sunt / Într-un mod fatal legate de o mână de pă-
mânt;”
3 Târziu s-a observat că figura „omului” este un adevărat portret, unii exegeţi
emiţând ipoteza că ar fi un autoportret…la 33 de ani.
4 Și altădată aprecia că: Pictura este o știinţă și o artă. Pictura este o filozofie…
(apud: O. Drimba, op. cit)
5 Cf. Leonardo da Vinci, Tratat despre pictură, Ed. Meridiane, București 1971,
Partea a cincea: Despre umbră și lumină și despre perspectivă, pp. 165-240.
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MMeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  AAnnggeell

At night, when rays of light are gathering behind mirrors,

the road can be seen, bathed in March rain;

you start walking on it with a slow step, not faster than water,

urged by the day’s news. On one side and on the other

castles are shining forth on fertile fields;

you are afraid that the landscape will disintegrate,

as it seems built from waving scales

or from the broken pieces of a kaleidoscope.

Dozing lights are murmuring in the ponds,

but the elderly ones are awake:

ancestors with burning glances,

in white linen shirts – scholars and outlaws –

are holding their flowering rifles motionlessly,

wrapped by the wind.

Undoubtedly, a victory has taken place

although you never knew of any battle.

The battles may have been gentle and tender;

victory cannot have any other meaning.

For one moment, you are overwhelmed, like a child, by

the fear for your possessions – how funny –

as you no longer have anything; you walk protected

by an immense essence, decanted for centuries,

naked in the hot steams which engulf you

in an archaic science.

Your friends have worked for you

and what has been happening has been filtered by the word,

so that it can accompany you.

You are overwhelmed by the cascade of long lost seeds.

and not far away those that you left behind

are waiting for you with rosy faces, clattering with impatience.

You draw close, you yawn happily,

you have found everything turned into wine,

works have been completed,

because you once made an oath

and it has started, of itself, bearing fruit.

The elixir exults in limpid sheaves –

your protectors have not worked in vain;

the air is full of creatures waiting

to be recognized, each in its own adventure

and law. They are meeting here for the first time;

you are the one who unites them in a home –

their heads bowed beneath your gaze

form a living carpet,

constantly renewed in the dark.

You sigh – life has broken free from you,

finally; a rusty gate rattles,

so calm, so forgotten.

And the angel appears, tired

by daily toil in the field,

dusty, sweaty, in clogs.

He meets you on the country road,

with a lantern winking

in his gnarled hand.

IInn  tthhee TTrruunnkk ooff  tthhee  WWoorrdd

In the tree’s newest ring,

where the future grows, with creaking and flashes

of sparks, little beings live,

Traduceri
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witnesses to the creation of the word,

their ears plugged with greenery,

in order not to hear the sirens of words,

the noise of voices that only know the law of pursuit,

and are born impudent and hopeless;

whitish flowers, quickly swept away by the rains.

But the word comes out of sap

and scrutinizes the plain from the ridge,

after it has humbled itself through silence

and has filled up with strength.

The persecutors sniff the abundance of the breeze

and, not knowing that they once blasphemed,

they rapidly devour the hope, which is freshly in leaf.

Only the little beings hold to the word as to parents,

feeding it with earth and love.

They climb into its heavy boat, fashioned from a tree trunk,

which slips silently onto the waters.

And they look around, on the banks, at the multitudes 

consumed by fire and uproar,

nurtured from the heritage of the word,

not knowing what they eat, forgetting everything that has been –

without caring about onlookers who surprise them 

in their shamelessness.

TThhee  IInntteerrvviieeww

Stamping his foot, the critic is waiting

for the famous poet. He looks at his watch. ‘He is so late!

If I do not finish the interview in an hour, the afternoon 

programme

is ruined. The meeting about translations.

The Finnish team.’ He does not understand why he was told

to wait in this crammed commercial street,

busy with donkey-carts. Why

wasn’t he directed to the master’s house, for instance,

or his place of work, a distinguished, civilized place,

with polite porters, with honourable faces,

passing as if in a trance, proud of being

colleagues of the master. He would have sat comfortably in 

the armchair,

and would have drunk a cup of coffee and a cocktail, well-made

by attractive secretaries... Hmm! That dubious agent

of the poet, some sort of cunning dwarf animal

resembling a rabbit, with red, inflexible eyes,

setting the meeting in this impossible place!

So much dust here, rising from the piles of grain,

shifting, always scattered. And what strident neighing

and snorting of horses! But what a curious

apparition, coming through the door of the grocery store:

a pile of packages, of huge casks

for pickles, a pile of frying pans, bowls and buckets –

you cannot even see who is carrying it all. Suddenly, three

little fellows, with foxy faces, take off their caps

and greet respectfully: Good day, master! They stand

in adoration for a moment, then leave infinitely quietly;

it seems to him he sees three red-silver tails – imponderable,

dancing in the air. He goes after them, asking:

Was that the great poet? Of course, didn’t you know? It is his day

to get supplies, the only day when he comes to town. It is

autumn, we are rushing to finish getting our supplies.

They go round the corner, they disappear. The critic feels chills.

The overloaded creature comes forward. He sees its red slippers,

stepping artfully on the grey pavement, covered with sand.

He stops it. He sees a round head, two grey, furry ears.

Alas, the famous writer is a little badger!

Wounded but resigned in his heart, the analyst proposes

to accompany it home – to interview it, it is understood.

(He does not even dare to mention it.) Sniffing,

the master agrees and gives him two casks to carry.

The road is long, it says. They start together. The scholar

strives to keep up with the little animal that runs like the wind,

puffing furiously. Let’s ask the questions, he thinks.
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But everything he’s learnt seems useless now, just like

the algorithm tables, prepared beforehand.

He’s constantly biting his tongue to stop himself asking: who

has made these magnificent slippers? My cub is hungry,

the master is humming. Sorry, who is the cub? You seem, hmm,

so young... it is a small animal, my twin,

entrusted to my care. ‘A little badger, too?’

he says unintentionally. (The poet pretends not to hear.)

Who knows what tricks, what jokes it is playing right now!

Let’s hurry up. Don’t drop the cask. What will you put in it?

Pickles! The cub loves them madly! On winter days,

when squirrels take bites from the crispy sponges

stacked in the den since autumn, the cub sits like a king

on our terrace draped in hoarfrost and eats

fried potatoes and pickles. What days! How blue is the sky!

So cool, so esoteric, only glass needles! What sunsets!

Be careful not to fall into that pit, a hidden trap

for large animals, it tells him and grabs him by the collar of his dinner jacket,

pulling him from the abyss into which he was slowly slipping, without knowing.

And the road continues through hills, over streams.

Mixed questions from his tables are running through his head:

With what great currents in the history of literature do you have affinities?

At what age did you start writing? Who are the personalities

who had an important formative role in your career?

What influences have you been subject to, what writers have had an impact

on you? When did you have your debut? Please, tell us about these 

important moments; we know about them but we would like 

a subjective point of view, from the inside.

Questions are running mechanically through his empty brain.

They make him fall asleep, and the critic postpones them.

And yet, he wants to take out his pen, to mark the way, for later.

But it has turned into a lollipop. Under his eyes,

its cap is slowly blurring and is transforming into sugar:

he shouts at it to knock some sense into its head, but he

cannot stop the process. Now the path winds along the side of

the mountain, on some stakes driven into the stone, above
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the precipices. What is that grill for? he just asks

about one of the objects carried by the master.

It is a bread cutting device. Usually, the cub

cuts it cheerfully, with waving paws, and crumbs 

fly all over the place. We will keep them and make delicious 

soufflés out of them. There we are. A low little house,

part of a tree, a round door. A sound of bark being scratched.

A smell of wet moss. The door opens. Two small, fiery eyes

are piercing. Tiny, naughty face, pitchy paws,

with transparent little nails. There you are, mother! Indescribable cries.

(Shock. Of course, the master is a boy! The critic is

dizzy – horrible headaches, imminent fainting.) The little one

grabs the casks and the packages and keeps running

into the house and back, exulting. Thank you very much,

the poet says politely, and takes the two casks from his hands.

The little one will be happy. Goodbye. The sound of a closed door.

Silence, forest air – soft, sweet, refreshing and clear.

The critic is alone, disappointed. What has happened to the interview?

What about the way back to town? What about the master’s house?

Only intact trees... and, moreover, out of mind, he realizes

that he is wearing baggy short trousers, made of some dotted cloth. 

TThhee  LLaakkee

And you will show me the lake, unfathomable, cold.

In its blackness one can reach

on spiral stairs, into the depths, as if into a well

(Below there is neither man, nor angel waiting.)

You are trying to take me in, so that I do not descend.

And I sit on the shore laughing out loud,

preparing myself to go in, no matter what.

I walk on the ancestral step. Immediately,

the small golden god appears in my arms,

insensitive to hesitations and mists.

He does not necessarily consider the present, but the sovereign

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

2 / 201978



root. However, he chooses with his eyes,

in order to give his love to everything that is, without bias.

And so much more could be! What happens

is a seasonal whim going slowly 

through every human, a mesh broken by flashes.

But what really exists lies like a golden infant,

babbling, almost motionless, in our arms.

PPeerrmmiissssiioonn

Those who have not come to be

by all means ‘sincere’ and proclaim ‘the truth’,

but to listen, those who have arrived

not to talk, but to participate,

their faces never white but sprinkled

with winding cosmic waves,

the little beings and the things

(clear diamonds), the children,

the natives, and all the other ones 

who are ignorant of numbers,

who, with careless piety, are going out

ironically from their jubilant bodies,

leaving them on the shores of waters,

and they do not proclaim their learning,

or their longing to learn;

they will never forget

to ask permission from heaven

to caress the earth.

SSoonngg  ffoorr  tthhee  MMoouunnttaaiinn

Ancient and gentle mountain,

keep us hidden weeds,

in your forest girdle, 

us, the vassals of poetry;

leave our foreheads shining

with brilliant ashes,

in the wind of rebirth,

which roars under branches,

with our eyes fixed

on the rays arising

from the eyes of the masters.

You do not leave us at any moment,

but you keep changing our place,

so we could make the organ of the forest play,

while we are transfigured by the intersecting currents –

we are wandering from storey to storey,

with the never-fading

bouquet in hand,

emerging younger and younger

from among the changing organ registers.

TThhee EExxaamm

The little being is brought before the examiner.

As if at a sign, the world starts spinning

around its sumptuous tenderness, around its laughter

which ignites a train of sparks between heaven and earth.

The preceptor gets closer and closer but he doesn’t manage

to examine. In amazement, he almost forgets to talk.

The strange pupil scrutinizes him in detail, silently;

its hands begin to shine. Nothing is missing

from its knowledge; everything is heard simultaneously, gurgling

threateningly, in low storm sounds or in

fragile crickets’s calls. The things learnt appear

as real – hills with harmonically growing petals –

so the educator, bewildered, is staggered by so much

virtuosity and sits down, mortified, on a bench

of fractus clouds, where he feels only a whirlpool,

swirling around his head, a circular and insurmountable

thumbscrew. While the little being is showing its knowledge
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as if dancing on its tiptoes, he gives it the maximum grade,

although he believes it has long ago reached heresy by

perfection, and thus, fully shielded, it escapes,

to remain in its unbelief. Yes, the tests of this 

troublesome student have been, each year, unforgettable

shows. But what was the point of them for this

being which has become a vortex, which carves

and sucks up everything it touches, a hardened and dark dagger,

of an untold brilliance against pallid, grey

lightning? Struck, the pedagogue retires

for many centuries into sleep, his fibres thrilling.

CChhiilldd  wwiitthhoouutt  SShhaaddee

Child without shade

floating on a sea of heat.

Only when you are attacked

by the fiery wave

you fall into what you have dreamed of:

into soft, clear, smooth water,

with coral shadows,

in lace of purple and of sleep;

you are finally breathing in darkness

and rest, among the seedlike wrecks

sprouting under the caresses of

the little beings. And again you are swept

by the surge of drought: you become crazy

and dejected, but you get up slowly

onto clear stones, amidst sargassa

and perfidious scurrying, and the fiery

fangs that trickle down your body

continuously weave your armour.

When the last scale is ready,

you look back one more time

– the murderous sea has protected you,

has given you coolness.

EEvveenniinngg  CCoonncceerrtt

And now we are going to talk about contamination

and contagion, about the postponement of the crime

until its transmutation into abundance,

about everything forgetting itself and

drawing away from the edges,

to become AUTUMN,

the survivor said, the queen

of October, in the Aula Magna

of the Fluid University – and read

on – until her voice seemed lost.

The green whirlpool of the labyrinth was rippling

fraternally, in the middle of the room, but tiny fellows,

a myriad of them (elves? little badgers?), were avidly listening to
her words;

the demonstration of a suave equilibrium was being made

in vats and pots, and from very low, like a breeze, 

there came the mint breath of the Minotaur, who was enjoying
the fact

that, without being killed or even touched,

he was also participating, through the wall, in the divine music.

Translated from the Romanian by Adriana Minculescu Nacu, Mar-
tin Potter and Simona-Grazia Dima
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Zece poeme de Adrienne Cecile Rich (mai 1929- mar. 2012),
traduse in memoriam

SSccuuffuunnddaarree--nn  aaddâânncc,,  îînnttrruu  eeppaavvăă

După ce am citit cartea de mituri, 
înlocuit filmul din aparatul de fotografiat, 
încercat tăişul cuţitului,
am tras pe mine platoşa de cauciuc negru, 
labele-absurde, masca solemnă, caraghioasă.
Am de făcut lucrurile-acestea nu cum le-au făcut Cousteau şi 
destoinicu-i echipaj de pe iahtul scăldat în lumină, 
ci singură-aici.

Există o scară. Scara e tot acolo, la locu-i, 
Neştiutoare-atârnând lâng-a iahtului coastă.
Ştim la ce serveşte, noi, care-am folosit-o deja.
Altfel, e-un crâmpei de cordaj, banal accesoriu de bord.

Cobor. Fuscel după fuscel şi oxigenul 
mi-aduce cu el în adânc lumina albastră, atomii limpezi
ai văzduhului nostru. Cobor. 
Labele mă stânjenesc şi eu cobor pe scară stângaci 
ca o insectă şi nu e nimeni să-mi spună unde-ncepe oceanul.

La-nceput, văzduhul e-albastru, apoi devine şi mai 
albastru, apoi verde, apoi atât de negru-ncât mă ia cu leşin. 
Însă acum masca mea-i mai puternică decât mine, 
îmi pompează sângele cu forţă ; marea e 
altă poveste, marea 
nu-i o chestie de forţă, trebuie să-nvăţ singură să-mi 
răsucesc corpul făr-a silui adâncul element. Şi-acum : 
ar fi uşor să uit de ce-am venit printre-atâtea vietăţi ce-oricum 
şi-aveau aici sălaş mişcându-se printre recife cu zimţuitele lor
evantaie; 
şi tu respiri altfel aici în adânc.

Am venit să explorez epava. Cuvintele 
sunt doruri. Cuvintele sunt portulane. 
Am venit ca să constat ravagiile ce s-au săvârşit şi 
comorile ce-au mai scăpat. Cu raza lanternei mângâi de-a lungul 
coasta unui lucru mai dăinuitor decât peştele, alga.

Lucrul pentru care-am venit : epava şi nu povestea naufragiului, 
lucrul în sine, nu mitul: 
faţa-necată-ntoarsă mereu către soare; chezăşia dezastrului
mâncată de sare şi de necontenita-i legănare; pentru această 
minune descărnată venit-am, pentru scheletul dezastrului legă-
nându-şi 
albele-i mădulare printre vietăţile ce-i dau sperioase târcoale.

Acesta-i locul. Şi eu sunt aici ştima apelor ale cărei şuviţe 
unduie negru, 
un duh al apelor cu trupu-i ferecat în moale armură. 
Înconjurăm în tăcere roată epava, ne scufundăm adânc în cală. 
Eu sunt ea : eu sunt el, cel al cărui chip înecat doarme 
cu ochii deschişi, al cărui flanc vădeşte încă izbirea, a cărui 
încărcătură de-argint, de-aramă şi de dalb vermeliu zace 
uitată-n buţi pe jumătate sparte, ruginii date pradă; 
suntem uneltele pe jumătate nimicite ce-i ţineau altădată cursul, 
loch-ul mâncat de ape, busola dereglată

Noi suntem, eu sunt, voi sunteţi, 
din laşitate ori curaj, 
cel ce-şi caută drumul de-ntors spre-această scenă
-narmat c-un cuţit, cu-o cameră şi cu o carte de mituri 
în care-ale noastre nume n-au fost scrise.

DDoouuăăzzeeccii  şşii  uunnuu  ddee  ppooeemmee  ddee  iiuubbiirree  ((IIII))

Mă trezesc în patul tău. Ştiu că tocmai visam.
Mult mai-nainte însă, soneria ne-a despărţit unul de-altul,
ai fost la birou mai multe ore. Ştiu ce-am visat :
prietena noastra, poeta, intră-n camera mea
unde stătusem zile-n şir scriind; ciorne, indigouri, 
poeme zac pretutindeni şi vreau şi ei să-i arăt un anume poem, 
care-i poemul vieţii mele. Însă şovăi 
şi mă trezesc. M-ai sărutat pe păr 
ca să mă trezeşti. Am visat că erai un poem
zic, un poem pe care voiam să-l arăt cuiva…
şi râd şi cad în somn visând din nou
la dorinţa de-a te arăta cuiva care mi-e drag,
de-a dispărea-mpreună făţiş îmbrăţişaţi, 
lucru ce nu-i niciodat’ uşor sub povara gravitaţiei
ce-apleacă-nspre pământ semeaţa pan-a ierbii 
de-a lungul drumului în jos 
în aerul ce fremătând se-nalţă.

VViisseezz  ccăă  ssuunntt  oossâânnddaa  lluuii  OOrrffeeuu

Traversez repede fâşii de umbră şi lumină, sub arcade.

Sunt o femeie-n prima floare-a vieţii, având anume puteri
şi-acele puteri fiind straşnic hotărnicite
de zei tutelari ale căror chipuri rar mi-e dat să le văd.
Sunt o femeie-n prima floare-a vieţii 
conducând un Rolls-Royce cu poetu-i într-însul mort
într-un peisaj de amurg şi de spini. 
O femeie cu o-nsărcinare rânduită

Traduceri
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care, de-i va respecta litera, teafără-o va ţine.
O femeie cu nervi de panteră
o femeie cu relaţii la Îngerii Iadului
o femeie simţindu-şi preaplinul puterilor sale
exact în clipa-n care nu are de ele-a uza
o femeie juruită lucidităţii
care-l vede prin tumultul, prin luminile-afumate-ale 
acestor subterane străzi
pe poetul ei mort necurmat învăţând-o să meargă 
cu spatele-nainte-mpotriva vântului
pe partea cealalt-a oglinzii. 

DDee  mmooaarrttee

Am visat că te-am sunat la telefon 
ca să-ţi spun: fii mai bun cu tine
însă erai supărat şi n-ai vrut să răspunzi
Zdrenţele iubirii mele-aleargă pe drumul acesta
-ncercând să te salveze din gheara-ţi

Întotdeauna fost-am uimită de puterea 
remanentă, de forţa puhoaielor ce irump la vale
mult timp după ce ploile-au încetat

ori de focul de lângă care-ai vrea să pleci ca să mergi la culcare
dar nu-l poţi lăsa stingându-se-aşa, nu încă stins,
cu cărbunii roşii mai vii decât ai vrea, mai hipnotici
când trosnesc scânteind şi se sting, 
vrăjit privindu-i târziu în a nopţii tărie.

ÎÎnnttrreeaaggaa--nnee  vviiaaţţăă

Întreaga-ne viaţă – o tălmăcire
de posibil visate haikuuri 

şi dintr-odat-un nod de minciuni
hrănindu-se cu propriul lor trup ca 
fiinţa să-şi nege

cuvinte devorate de alte cuvinte

semnificaţii cauterizate ca vopseaua
sub flacăra arzătorului

Toate literele-acestea moarte
redate-n limba opresorului de altădată

încercând să spună doctorului unde strâng, unde bat
ca arabul 
care-mpietrind la vederea satului său pârjolit, 
cu trupu-i noian de durere
pentru-a descrie-acestea nu are alt cuvânt
decât pe sine însuşi.

CCee  ffeell  ddee  vvrreemmuurrii  ssuunntt  aacceesstteeaa

E o poiană-ntre două desişuri unde iarba creşte la deal,
în răspăr 
şi vechiul drum al insurgenţilor se despică-n umbră
lângă casa părăsită unde-altădată se-ntâlneau cei prigoniţi, 
pierzându-se şi ei ‘n-acele umbre.

Cules-am bureţi odată, pe-acolo, în buza primejdiei, dar
o, nu te teme, 
nu-i acesta vreo poezie rusească;
acestea nu se petrec undeva, aiurea, ci chiar aici, în ţara
noastră, se referă la adevărul ei propriu, la spaimele-i,
la felu-i inconfundabil de-a face să dispară oameni. 

N-o să vă dezvălui unde-i locul acesta, adâncul de codru
-n care-ncâlcitele, negrele copacilor crengi se ţes cu 
nevăzute raze de lumină, 
răspântia bântuită de iele – rai de putrede frunzare :
însă-l cunosc pe-acel ce vrea să-l cumpere, să-l vândă, 
să-l facă să dispară.

Şi nu vreau să vă spun unde este, de fapt, de ce 
trebuie oare să vă spun ceva ? 
Ci pentru că deja ascultaţi, pentru că-n vremuri ca acestea-i
de trebuinţă, pur şi simplu – ca s-ascultaţi necurmat 
mai departe – să vă vorbească cineva despre copaci.

DDuuppăă  AAppoolllliinnaaiirree  şşii  BBrraasssseennss

Când podu-ndrăgostiţilor şi-aruncă arcada
peste spinarea fluviului vârtoasă
pe când noi ne vedem picioarele-ntre 
ochii ce-l privesc sleiţi şi-nceţoşaţi 
când începe lupta 
şi suntem fiecare-n alt loc aruncaţi, 
deja cu dorul celuilalt în suflet

când Podul Artelor se cutremură
sub cerul vălurit de vineţi nori
când cuvintele poeţilor fac salturi 
mortale deasupra-nvolburatului şuvoi 
în care cine ştie ce preaplin 
vine mereu după vreun chin

ce curge pe Sena
pe Mississippi, pe Iordan ori Tigru
Pe Elba, pe-Amazon, pe Ind ori Nil
şi pe toţi afluenţii lor

cine ştie unde se duc cântecele
-acum şi de la cine
şi de-al cui nestins dor 
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CCâânntteecc

Te-ntrebi dacă-s singură:
OK, da, sunt singură
ca un avion ce-naintează lin, singur, 
cumpănit pe raza-i de radar ţintind 
printre colţii stâncoşi
şleaul de-azur al
unui port la ţărm de-ocean

Vrei să mă-ntrebi de-s singură ?
Ei bine, singură, desigur, 
ca o femeie conducând în lung şi-n lat 
zi după zi, lăsând în urmă-i 
milă după milă
târguri şi-oraşe unde-ar fi putut opri,
trăi şi muri, în ele, singură

Dacă-s singură,
desigur, e de singurătatea de-a 
mă trezi-naintea tuturor, de-a fi mereu
prima ce trage-n piept întâia boare rece 
peste-oraş, de a fi singura de veghe
-ntr-o casă-nvăluită greu în somn

de-s singură
e cum ar fi o barcă prinsă-n gheaţă la mal
în cel de pe urmă roşu-asfinţit din an;
care ştie ce-nseamnă aceasta şi ştie că 
nu e nici gheaţă, nici mal,
nici lumina amurgului roşu de iarnă
ci numai lemn, cu darul lui de-a arde ‘nalt.

DDeeddiiccaaţţiiii

Ştiu că citeşti acest poem
târziu, ’nainte de-a ieşi din biroul
cu spotul galben orbitor al ultimei lămpi şi 
cu fereastra ce se-ntunecă treptat
în lâncezeala imobilului scufundându-se-n tăcere
târziu după ora de vârf.

Ştiu că citeşti acest poem
stând în picioare-ntr-o librărie departe de-ocean
în cenuşiul unei zile de-nceput vernal
cu fulgi apoşi spulberaţi peste-ntinse şesuri
roată-n juru-ţi.

Ştiu că citeşti acest poem
într-o cameră unde negreşit s-au întâmplat 
prea multe ca să poţi să le-nduri,
unde-aşternuturile zac pe pat, maldăr inert, 
iar cufărul deschis vorbeşte despre fugă,
dar nu poţi încă pleca.

Ştiu că citeşti acest poem

În timp ce vagonul de metrou încetineşte şi 
înainte de a urca în fugă scara
spre-un alt fel de iubire
pe care viaţa nu ţi l-a-ngăduit înainte vreodată.

Ştiu că citeşti acest poem
la lumina televizorului pe ecranul căruia 
tăcute umbre defilează şi se-agită 
aşteptând să se transmită buletinul despre intifada.

Ştiu că citeşti acest poem într-o sală de aşteptare
cu priviri încrucişându-se făr-a se-ntâlni, 
cu străini asemenea ţie.

Ştiu că citeşti acest poem sub o lumină fluorescentă
cu plictisul şi oboseala unui tânăr exclus ce 
la rându-i exclude, 
prea fără vreme-mbătrânit.

Ştiu că citeşti acest poem
cu ochii slăbiţi, sticla groasă mărindu-i literele 
până dincolo de zarea-ntregului sens; 
îl citeşti deoarece acum chiar şi-alfabetul ţi se pare preţios.

Ştiu că citeşti acest poem în vreme ce 
te-apropii de sobă ca să-ncălzeşti laptele, 
cu pruncul pe umăr, cu-o carte-n mână, 
pentru că viaţa-i prea scurtă şi ţi-este sete şi ţie.

Ştiu că citeşti acest poem 
ce nu-i pe limba ta ghicind anume cuvinte-n 
timp ce altele-ţi sunt imbold înadins la lectură
şi-aş vrea să ştiu care-anume-s acelea.

Ştiu că citeşti acest poem 
ascultând ceva, sfâşiat între-amărăciune şi speranţă, 
întorcându-te-odată mai mult la ineluctabilu-ţi rost.

Ştiu că citeşti acest poem 
în lipsă de-orice altceva de citit aici,
pe albul liman pe care te-ai trezit, despuiat cum te afli.

AArrttaa  ttrraadduucceerriiii

Te voi fi văzut poate, exact, o singură dată:
cu părul roşu, cu proaspeţi obraji răcoroşi de aerul liber 
cu felu-ţi de-a vorbi, cu ochii-ţi îndrăzneţi, fără smerire.
Dar atunci să urc spre obârşie, milă cu milă 
-napoi, unde-abia ţi-auziră de nume 
– nici terorist, nici geniu-n ochii lor – 
ca să te-aduc pe-aripi spre ţara-mi, straşnic păzind
datinile voastre-mproşcate cu război.

Fu aceasta o misie, desigur, coconul artei mele 
ticsit cu secreţiile tale înfiorătoare,
cu perlele-ntunecate şi dulci ale spiritului tău
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ce-mi vărgau spaţiul, bluza ce-o purtam, 
tejgheaua pe care reazem mi-aflam.

2
Iată o ramură ca alta oricare 
într-însa cu-a vieţii văpaie
şi dacă eu ţin capătu-acesta şi tu pe celălalt
asta-nseamnă că-i frântă

frântă-ntre noi, frântă-n pofida vrerii noastre
frântă, adic-agonizând
ruptă cu forţa, ruptă cu minciuna
verde, -’ntr-însa cu-a vieţii văpaie.

3
Ziceam că ne chirceam la pamânt, cum fac copiii
aplecaţi peste-o mână de mărgărite, de dopuri de suc, 
de hartie de staniol, de monede vechi – primele-obiecte 
cu-adevărat nepreţuite. Cârlige ruginite, cioburi de sticlă.
Ziceam că eu am văzut prima cercelul, dar tu ţi-l doreai,
apoi tu-ţi doreai cuvintele pe care le-am găsit eu. 
Ţi-aş fi dat şi cercelul, şi lapisul, dac-ar fi fost.

Aş privi-ndelung ciobul colorat, globul becului spart
îndelung aş privi-n căuşul palmei tale
chipul de-aramă şters, ochiul de pisică, bucata de lapislazul’.

Ca un hoţ, aş vrea să neg cuvintele, să tăgăduiesc c-au
existat vreodată, c-ar fi fost rostite ori c-ar putea să fie,
ca un fur aş vrea să le-ngrop în ţărână şi-aminte locul să-mi aduc.

4
Numele mărfii prăvălia-l pune.
Traducătorii opriţi la controlul paşapoartelor :
Ocupaţia : nu există o astfel de denumire –
Jurnalist, ori poate spion ?

Cum aş putea jura
că-s hărăzite cărţile doar uzului privat, 
adeveri
că nu-i niciun cuvânt din ele traficat? 

Selecţie din volumele:
Later Poems Selected and New: 1971-2012. W.W. Norton &
Company, 2013; 
Collected Poems: 1950-2012. Copyright © 2016 by The
Adrienne Rich Literary Trust

Traducere în limba română de 
MMiirrcceeaa  AArrddeelleeaannuu
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„Poesia și poetul sunt inseparabili. Nu pot vorbi despre poezie
fără să vorbesc despre poet. De fapt eu, ca poet, sunt poezia pe

care o scriu”.
GGrreeggoorryy  NNuunnzziioo  CCoorrssoo

Un poet ca Adrian Popescu, pentru care Roma este orașul
absolut, nu își putea intitula invitaţia la o plimbare prin propria gră-
dină lirică mai adecvat, mai frumos, decât CCoorrssoo (Cartea Româ-
nească, 2018).

Titlul volumului preia însă numele unui poet american,
Gregory Corso, născut la 26 martie 1930 în Greenwich Village, New
York, și decedat la 17 ianuarie 2001 în Minnesota, cel mai tânăr re-
prezentant al grupului beatnicilor, împreună cu Jack Kerouac, Allen
Ginsberg și William S. Burroughs – cei trei muschetari beatnici, al
căror D’Artagnan le va fi Corso. Coperta cărţii reproduce un portret
al aventurosului poet american cu origini italice. Cel mai amplu
poem al culegerii îi este dedicat Ultimului beatnik la Roma. Poetul
Adrian Popescu exploatează întâmplarea că pe eroul său epopeic îl
cheamă Gregory Nunzio Corso, adresându-i-se, retoric, cu apelativul
Nunzio, utilizat persoanelor cu funcţie și rang de Excelenţă Reve-
rendissimă, adică Nunţiul Papal sau Nunţiul Apostolic (reprezen-
tantul diplomatic permanent al Vaticanului, cu rang de ambasador
și în același timp, pe lângă biserica naţională, frecvent cu rang de
episcop). Merită menţionat și faptul că orașul american San Fran-
cisco din California, împreună cu întreaga Italie, îl au ca patron pro-
tector pe Sfântul Francisc. Iar (Via del) Corso – celebră azi pentru
plimbările vesperale, stradă împortantă în centrul istoric al Romei,
își îmbogăţește înţelesul, ca și Nunzio, omonimia fiind de ambele
dăţi folosită în scopul amplificării simbolurilor, extensiei sensuri-
lor/interpretărilor posibile. Se pare că numele Gregory a fost adop-
tat de cel născut Nunzio Corso, cu prilejul confirmării sale religioase.
Copil al unor adolescenţi italieni imigranţi, mama sa întorcându-
se în Italia la un an după ce-l născuse, Nunzio a avut o educaţie șco-
lară lacunară, a locuit după vârsta de unsprezece ani, sporadic, cu
tatăl recăsătorit și mai mult prin orfelinate, fiind chiar încarcerat
câteva luni la închisoarea din marea metropolă nordamericană, ca
martor într-un proces de hoţie. Fuge în repetate rânduri de lângă
tatăl său, ultima oară fiind trimis la Spitalul Bellevue și ţinut acolo
câteva luni sub observaţie. La șaisprezece ani începe ispășirea a trei
ani de pușcărie petrecuţi la Clinton State Prison (Clinton Correctio-
nal), pentru furt. Sunt anii când citește cu aviditate Dostoievski,
Shelley, Stendhal, Marlowe, Chatterton, studiază dicţionarul și în-
cepe să scrie versuri – sau, mutatis mutandis, își începe astfel, cum
ar spune Gorki: «universităţile mele». La fel cum Corso mai târziu
căutându-și mama și rădăcinile la Roma (bunăoară prin 1989 când,
împreună cu șapte prieteni, își vizitează chiar viitorul cimitir), și
Gorki locuise o vreme în Italia (la Anacapri unde îi găzduiește pe

Lenin, Alexander Bogdanov și alţi bolșevici la 1908, în Albergo Villa
Krupp). După închisoare, îl cunoaște pe Ginsberg, se mută la Bos-
ton, studiază în biblioteca Universităţii Harvard (din orașul învecinat
Cambridge, ambele în Massachusetts), de care se leagă debutul cu
poezii în 1954 și apariţia primului volum în anul următor, prin subs-
cripţia studenţilor de la Harvard și Institutul Radcliffe, timp în care
Corso este muncitor, reporter de ziar, comerciant naval. Devine un
beatnik faimos. Perioada 1957-1958 o petrece în Paris, unde scrie
versuri – GGaassoolliinnee, 1958 și BBoommbb, în același an, printre primele
poeme din istorie care tratează existenţa bombei nucleare. Mișca-
rea Beat este înlocuită de Hippies. Din 1970 până în 1974 lucrează la
un manuscris care i se fură, nepublicând nimic important până în
1981 când îi apare HHeerraalldd  ooff  tthhee  AAuuttoocchhttoonniicc  SSppiirriitt. Urmează apoi TThhee
HHaappppyy  BBiirrtthhddaayy  ooff  DDeeaatthh, 1960, LLoonngg  LLiivvee  MMaann, 1962, EElleeggiiaacc  FFeeeelliinnggss
AAmmeerriiccaann, 1970 și MMiinnddffiieelldd::  NNeeww  aanndd  SSeelleecctteedd  PPooeemmss, 1989. Studiază
foarte pe scurt la State University of New York, Buffalo și Naropa
Institute din Boulder, Colorado, pentru că circulă enorm. Este con-
cediat de pe o poziţie didactică în anul 1965, deoarece refuză să
semneze o declaraţie sub jurământ că nu a fost membru al Parti-
dului Comunist. Căsătorit de trei ori, are cinci copii și moare de can-
cer la prostată la vârsta de 70 de ani, fiind incinerat iar cenușa sa
înhumată, așa cum însuși ceruse, în pământul matern, în Italia, la
„Cimitirul englezesc” din Roma – probabil unul din motivele pentru
care Adrian Popescu îi dedică un volum de versuri ce-i poartă nu-
mele. Pe piatra tombală stă scris în limba engleză un epitaf pe care
încercăm să-l traducem astfel: «Spiritul este viaţă. El curge prin
moartea din mine la nesfârșit ca râul ce nu se teme să devină
marea». Una din maximele ce-i sunt atribuite sună așa: «Există ta-
lent, există geniu, există divinul». Alt motiv ar fi acela că, preocupat
la un moment dat de găsirea locului unde s-ar afla mormântul
mamei sale, Michellina Collona, Corso îl caută firesc în Italia, dar are
surpriza de a își găsi mama vie, în Trenton, New Jersey. Află că la
șaptesprezece ani ea fusese abuzată sexual de tatăl lui, care îi sco-
sese și câţiva dinţi în bătaie, nelăsându-i altă șansă decât să îl în-
credinţeze pe micuţul Nunzio maicilor de la Catholic Charities. Ea îl
va căuta mai târziu pe Corso, fără rezultat. Însă, după ce se regă-
sesc, cei doi păstrează mai ales telefonic legătura, până la moartea
poetului care o precede pe a mamei sale.

Astfel se explică interesul poetului Adrian Popescu pentru
Gregory Nunzio Corso, aproape fascinaţia pe care acesta din urmă
o exercită asupra clujeanului statornic în locuire dar veșnic îndră-
gostit nostalgic de spiritul Romei ca de sânul matern, așa cum sașii
transilvani visau în regimul trecut la viza pentru emigrarea/imigra-
rea în Germania Federală ca la o întoarcere în Heimat/Vaterland:
pentru directorul revistei STEAUA, Corso este – parafrazându-l pe
Iorga – insula, sau poate stropul de latinitate necesar și suficient de
dincolo de Ocean. Empatia poetului Adrian Popescu, îndrăgostitul
de Umbria, pentru condiţia poetului Corso, beatnikul latin după
mamă, se manifestă, dincolo de cele deja menţionate, prin împăr-
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tășirea sentimentului de vieţuire sortită în timpul și locul nepotri-
vite și prin surprinderea în versuri a acestei stări comune celor doi,
de alienare prin destin: „Regăsindu-și mama târziu/ și-a regăsit pa-
tria pierdută?/ Căutându-și rădăcinile în Latium,/ a-ncercat să se-
ntoarcă la ai lui,/ dar n-a mai reușit” (p. 14). Gregory Nunzio Corso
din invocarea lui Adrian Popescu, realizată la cel mai empatic mod
liric cu putinţă, cel care își va găsi loc de veci alături de John Keats,
Amelia Rosselli și ceilalţi poeţi în cimitirul roman „protestant, din
urbe/ zis al «artiștilor glorioși»,/ un spaţiu pe care și l-a dorit” (p. 14)
„se-nvârtea, viu,/ printr-o vicolo popolare,/ printr-un cartier stră-
vechi,/ rotindu-se, neastâmpărat,/ un burghiu ce dă/ de fundamen-
tul latin,/ împroșcând/ așchii de cărămidă” (p. 16). E amintit și-un
ortodox, în cimitirul de la Roma preferat de Corso: „Vezi piatra or-
todocșilor/ din neamul românesc,/ al Isopescului de care/ mulţi își
amintesc?” (p. 16), probabil cu referire la Claudiu Isopescu, bucovi-
nean din Frătăuţii Vechi ai Sucevei (1894-1956), bursier și el ca au-
torul, al Școlii românești din Roma/Accademia di Romania a Roma,
apoi conferenţiar și profesor titular al Universităţii din Roma și, mai
ales, un român stabilit în Italia. Portretul lui Corso realizat de Adrian
Popescu ascunde în substrat, ca un palimpsest pictural, autopor-
tretul frust și splendid al clujeanului cu sufletul adăstat în Umbria
maternală: „Buzele lui preapline, de un roșu de roșii/ de San Mar-
zano, umede tot timpul/ de Ballantine’s, vor să soarbă lent,/ să-și
amintească gustul laptelui/ matern, veritabilul espresso?// Între
timp, mărcile de cafea/ se schimbară-n râșniţa lumii,/ regimurile din
Est, la fel,/ cafeaua Illy învinsese/ năutul comunist și, unii zic,/ tra-
diţionala Lavazza.// Nunzio dinăuntrul lui Gregory,/ sâmburele
negru din miez,/ italianul din new-yorkez,/ mereu cu poezia/ pe
umeri” (p. 20). Corso e «mortul care umblă prin Cetatea Eternă» a
reveriei nostalgice versificate în cartea cu același nume, ale lui
Adrian Popescu, asemeni celui ce bântuie, din NNooccttuurrnnăă, baladele
sibiene ale lui Radu Stanca.

Dar cartea îi este dedicată, în primul rând, Italiei și în speţă
Romei, pentru că, spune poetul: „În orice oraș m-așteapt-o biserică”
(p. 27). Cu toată sensibilitatea sa «franciscană», poetul își afirmă
crezul în Dumnezeul Treimii în versuri de mare forţă și tandră fru-
museţe: „Vorbiţi-le cu blândeţe, vă implor,/ Celor care se pregătesc
de plecare [...] De la gât nu le smulgeţi cheiţa de aur/ Cu care pot
deschide luminoasele porţi” (p. 38), sau: „Ușori ca penele de înger
cutreieram/ Străzile înguste din înaltul Assisi,/ Purtaţi de Suflu, le-
gănaţi în văzduh;/ Nu de la soare ne venea lumina,/ De la Cel care
făcuse din nimic soarele” (p. 41). Iar recentul volum al lui Titu Po-
pescu, intitulat AAddrriiaann  PPooppeessccuu  ssaauu  ppooeezziiaa  rreemmiinniisscceennţţeelloorr  ssaaccrree (Cluj-
Napoca: Limes, 2019) ne dă dreptate să îl numim pe poet Purtătorul
de Umbria în Poesia română: «Încă de la volumul de debut, din
1971, poetul își mărturisește afecţiunea pentru atmosfera spirituală
și istorică a Italiei, în special pentru o provincie din centrul Penin-
sulei, Umbria [...] El este îndrăgostit de o Italie culturală și livrescă,
a cărei mitologie îl atrage, al cărei peisaj îl îmbogăţește [...] Viaţa fe-
ricită intuită a fi sau a fi fost posibilă aici este valorizată prin lauda
elementelor primordiale, franciscan elogiate, prin persistenţa ma-
rilor simboluri creștine». Și tot aici, găsim o explicaţie, poate, pen-
tru consideraţia deosebită, confraternă, adresată de Adrian
Popescu, urbi et orbi, latinităţii primordiale a poetului american
Corso: «Pentru poet, Umbria este o Arcadie, un amestec de imagi-
nar pastoral și real contemporan, unde el a avut revelaţia latinităţii
noastre și a unităţii universului». Poesia lui Adrian Popescu înflore-
ște peste veac, răsunând din freamătul unei preţuiri a ţinuturilor
geo-culturale italice, așa cum cărturarul Gheorghe Asachi – el însuși

«mădulariu Academiei de Roma» – o prinsese în mugurii rostirii
noastre poetice, în prima jumătate al veacului al XIX-lea: «În grădin-
asta Europei, unde rostul dulce sună,/ Și pictura, armonia, prin un
farmec a supus/ Pe a lumei sclavi și domnii, carii pururea s-adună,/
Plini de dorul amirărei, de la nord și de l-apus,/ Un român a Daciei
vine la străbuni, ca să sărute/ Ţărna de pe-a lor mormânturi și să-
nveţe-a lor virtute!» (Gheorghe Asachi, LLaa  IIttaalliiaa).

Această dragoste de dincolo de viaţă, de dincolo de
moarte, pentru același ţinut spiritual – sufletește apropiat, dar geo-
grafic departe – îl apropie pe Adrian Popescu de Gregory Corso, așa
cum latinitatea și fondul nelatin, dacic, ori așa precum păgânitatea
și creștinătatea convieţuiesc, la fel de tainic, în erudiţia sa: „Trans-
criu ce mi-a dictat Apolo/ Sau Îngerul meu păzitor?” (p. 5); „«Dar co-
pacul acela cu flori violete, timpuriu,/ În stânga Capitoliului, cum se
numește?»/ «E arborele Iudeii, cum de nu știi, de unde vii?»/ «Din
Dacia. La noi mălinul roșu-i seamănă»”, (p. 6); „Intru pe sub porticul
de cărămizi./ Opus latericium. Sunt acasă./ Deși nu sunt acasă” (p.
7). Pe măsură ce „Roma și-a trimis mesagerii/ în capitala Transilva-
niei:/ câteva perechi de pescăruși”, anamneza reînvie elegiace sec-
venţe mai noi: „Ţipetele lor ascuţite/ între scâncet și hohot/
sarcastic de râs răgușit/ mă năucesc, amestec anii,/ mă cred iar în
zori,/ în patul meu studenţesc,/ de bursier târziu/ la Accademia di
Romania”, sau mai vechi ale conștiinţei: „Se rotesc deasupra urbei,/
dominând-o din cer,/ caută clădirile înalte, nu copacii;/ desfăcându-
și aripile, vezi triumfala/ cohortă cu vulturii și veteranii/ sosiţi să-și
măsoare moșia/ după războaiele cu dacii”, mereu cu amintirea Um-
briei și a cuceririi dacilor de către romani, vestite de „Pescărușii ro-
mani” cărora le înţelege, ovidian, am zice, înstrăinarea: „Știu că nu
li-i ușor, aici,/ nu-i totuna să atingi razant/ apele Tibrului, sau Tire-
niana,/ sau apele sărace în pești/ ale Samusului nostru dacic” (pp. 8-
10). Iar drepnele negre ca mierlele romane, altădată, întâlnite dinspre
Levant, în Tabgha – locul unde Mântuitorul a săturat cu cinci pâini
și doi pești un popor de oameni – lângă Marea Galileii, le sunt surori
pescărușilor romani: „Mereu în zbor ca heruvimii,/ ca serafimii în
jurul Tronului,/ nu se așază pe pământ,/ își lasă oul în crăpături,/ în
ambrazurile citadelelor antice” și poate că sufletul-soarele poetului
a dormit cândva într-un ou al drepnelor negre: „Mereu în mișcare ca
spiritul, ţipându-și bucuria numai lor dată/ că pot să atingă pietrele
de sus ale/ Zidului Plângerii” (p. 46). Ușor deconcertant în atmos-
fera întregului, textul Poeţii viitorului prevestește, nu fără argu-
mente, o lume postapocaliptic înghiţită de tehnologia numerică –
numărul Fiarei: „Va fi interzisă prin lege orice biserică./ Vor fi inter-
zise nunţile de odinioară cu alai.// Poeţii se vor adresa cu formule de
calculator/ Unul altuia, iar metaforele vor fi prohibite.// Va deveni
rușinos să ai sentimente,/ Lumea se va aplatiza, se va face mă-
runtă.// Va fi nimic mai mult decât o superplasmă,/ Poeţii vor iubi
numai persoane absente” (p. 49).

Crezul autorului în perenitatea operei visate, de bună
seamă, înainte de a fi tipărită, formulat ca profesiune de credinţă:
„dar ce dorim, visând, nu moare,/ chiar dacă nu de tot înfăptuim” (p.
23) rezonează și aici cu precizarea adresată cândva lui Ion Mircea,
colegul de la ECHINOX al poetului: «Poemul este dragostea realizată
a dorinţei rămasă dorinţă» și poate că formularea lui Mircea Martin
este cheia nostalgiei, a dorului fără saţiu ce răzbate permanent din
versurile lui Adrian Popescu, iar în cartea CCoorrssoo, cu precădere, acţio-
nând conform conceptului opera aperta, de data aceasta nu în uni-
versul receptării, ci în acela al propriei creaţii, pe care o stimulează
în permanenţă, ca un catalizator sufletesc.
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Eugen D. Popin, Evanescenţe (Ed. Limes, Florești/Cluj, 2018)

A trecut destul de mult timp de când n-am mai citit o carte de
poeme cu care să intru în rezonanţă așa cum mi s-a întâmplat rela-
tiv recent cu Evanescenţele lui Eugen D. Popin. Poate tocmai de
aceea m-am sfiit să scriu, am tot amânat, am ezitat, pentru că e des-
tul de greu să scrii despre inefabilul unei întâlniri la... porţile cu-
vântului. 

Am dat aici peste poeme fine, ca o broderie rafinată, elegantă, pe
suport de mătase naturală, intelectualiste, dar bogate în vibraţia
spirituală și în fibra emoţională pe care, cred eu, poezia autentică
este absolut firesc, să nu zic obligatoriu, să le conţină și să le trans-
mită. 

„Totul mă călăuzește îndărăt în mine însumi”, citatul din Novalis, nu
este doar un motto fericit ales, ci chiar o călăuză în lectură, în călă-
toria, nu tocmai simplă, nici ușoară, pe „puntea dintre maluri”, cum
se subintitulează, sugestiv, volumul.

Am citit poemele lui Eugen Popin pe de o parte ca pe un îndemn la
mai multă atenţie (cuvenită văzutelor și nevăzutelor din lumea
noastră, rostitelor și nerostitelor gânduri sau trăiri, tainelor – reve-
late sau nu – care „urcă la cer”), pe de altă parte ca pe o confesiune
a celui singur – ori însingurat? – aflat într-o perpetuă căutare. O con-
fesiune discretă, evanescentă ea însăși, a celui care contemplă jur-
împrejururile și pe sine-însuși, intransigent cu derapajele. 

Mi s-a părut că aud, citind poemele, un fel de liturghie a tăcerilor. Tă-
cerea – o „vecinătate” în care uneori fiinţăm, e camuflată în neros-
tire („dinainte-ne/ gânduri nerostite”, p. 26, respectiv „străbat/ fără
să tulbur/limpezimile/ nerostirea// înveșnicire/ tăcere”, p.44), alteori
în „cuvinte încătușate” („cuvinte/ încătușate/ orfane/ sângerânde”,
p.36) sau în „patimi(le) nespovedite” (p. 38) ale câmpiei – devine
motiv recurent. Poetul este mai degrabă un pelerin atipic, purces la
urcuș, între „tulburele / amurgului” și „braţele/ pătimașe/ale nopţii”
„de unul singur/ cu rucsacul/ doldora/ de prihane” (p. 54) printr-un
timp „ieșit de pe făgaș”, cum avertizează încă de la început motto-
ul shakespearian al poemului „antinomii” (p.7), un timp scăpat din
clepsidră. „Pe malul râului/ clepsidra goală” (p. 33) poate fi o măr-
turie a acestei ieșiri/evadări într-un fel de atemporalitate, după cum
poate fi și o etapă premergătoare „dezlegării” care „sălășluiește/ pe-
semne/ undeva/ în desăvârșirea/ clepsidrei” – p. 59, o etapă rezer-
vată căutărilor imateriale, asupra cărora, prizonieri în temporalitate

și materialitate, în contingent, prea puţini mai reflectează și cărora
încă și mai puţini li se dedică în vremurile noastre tulburi.

În acest parcurs, poetul pelerin („istovit/ de încercări/ de rătăciri/
de neîmplinire”) întâlnește „refugii”, vede „vitralii”, nu ignoră „gro-
tescul”, aude un „susur” sau un „murmur” al locurilor natale pe care
alţii nu le văd și nu le aud, dar pesemne cele mai importante mo-
mente ale urcușului asumat spre „braţele nopţii” sunt starea de
„veghe” în care se rostește rugăciunea „kaddish” (deopotrivă de
doliu și de slavă) și – subtile, concentrate ca niște haiku-uri – „epi-
faniile”(p. 41), „botezul”, posibila arătare a Treimii în cele mai dis-
crete, aproape insesizabile manifestări ale firii: „respiraţia/celor doi/
adolescenţi/opriţi/ pe puntea/ dintre maluri”, „linia/ care/ ne des-
parte/ de propria/ noastră/ umbră”, „îngeri/ în pustietatea/ lanu-
lui/ de grâu// maci înfloriţi/ luna palidă”, „izvorul/ susurul/ fulgi
singuratici// încremenită/ umbra stejarului” sau încă mai grăitor,
„gânduri/ ne stau dinainte// fărâme/ din ceea ce/ ne-a fost/ cândva/
dăruit”. Cred că nu întâmplător privilegiul popasului „pe puntea din-
tre maluri” (maluri cu sensul de lumi, de tărâmuri) aparţine adoles-
cenţilor, după cum, nu întâmplător fiinţa „cea de pretutindeni”,
matură, are privilegiul urcușului (poate ascetic, izbăvitor de răstim-
pul petrecut în „goliciunea lutului” și îngemănat tainei unor îngeri
de rang înalt) întrucât: „zăbovim/ vreme/ după vreme/ în goliciu-
nea/ lutului/ taina/ urcă la cer/ dimpreună/ cu heruvimii”(p. 23).

Asumarea unor vinovăţii majore („noi/ cei dintotdeauna/ am/ înti-
nat/ susurul/ ne-am învoit/ fără de căinţă/ cu necinstirea și sama-
volnicia/ terfelind/ nepreţuitul/ și/ ruga”, p. 14) face parte, esenţial,
din căutarea perpetuă a „căii”(și nu oricare cale, ci aceea de întoar-
cere la primordial, la „cuvântul nerostit”, la înţelepciunea pruncului
cu surâs blând care atenţionează că „... nimic/ nu ni se cuvine”... – p.
53), ruga uitată, dispreţuită, fiind, în fapt, „însingurata/ lumină/ în
bezna/ cea fără de margini”. Aceasta, dar și „o rază/singuratică/ li-
cărind/ între întunecime/și nemărginire” (p. 70), „câteva raze firave”
(p. 25) sau însuși „albul/ florii/de măr/ la umbra/streșinii ruginite” (p.
27) pot fi de ajutor în a lumina discret meandrele căutării până la
identificarea răspântiei, a malului, a punţii peste „pârăul/ de foc” (un
Piriphlegethon nenumit ca atare) și, în fine, a căii: „căutarea/ e în-
toarcere/ la cuvântul/ nerostit// răspântia/ malul/ pârăul/ de foc//
strălucoarea// mai apoi puntea// și-ntr-un sfârșit/ calea” (p. 71).

Se poate spune, pe scurt și fără rezerve, că Evanescenţele lui Eugen
D. Popin sunt o ilustrare lirică de excepţie a lui „multum in parvo”.
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După un roman care ar fi meritat un mare premiu literar (Fatimata, Ed. Arania, Braşov, 1995) şi după alte volume publicate până în pre-
zent, Mihaela Malea Stroe revine, masiv şi calitativ, pe scena literară actuală, ca romancier, cu o nouă scriere la fel de valoroasă şi capti-
vantă ca şi cealaltă, însă de dimensiuni mult mai mari: Seara nucilor verzi (Ed. Eikon, Bucureşti, 2018, 550 pp.).

Am spus „valoroasă şi captivantă” pentru mai multe motive, indicând aici faptul că valoarea, între altele, constă şi în capacitatea autoru-
lui de a-şi cuceri cititorul şi de a-l lua în captivitate. Cu alte cuvinte, înaintând în lectură, cititorul nu-şi mai aparţine sieşi, ci e dirijat de autor
în privinţa mişcărilor interioare, una dintre acestea, poate cea mai simplă, fiind decizia ca – în loc să facă altceva – să rămână spectator în
sala unde se joacă piesa, ba mai mult, uneori să fie şi participant pe scenă la desfăşurarea evenimentelor.

Aşadar iată câteva motive pentru care am considerat volumul valoros şi captivant: întâi – ţine treaz interesul pentru lectură, îl provoacă
pe cititor la un continuu exerciţiu de gândire critică, apoi pentru frumuseţea expresiei şi a metaforei presărate peste tot ca o ploaie de
flori ce cade peste mirii care tocmai au ieşit legaţi pe veci de la taina cununiei, pentru felul cum te face să vizualizezi şi să participi – men-
tal şi sentimental – intrând în poveste, pentru capacitatea autoarei de a transmite trăirile ei, durerea şi bucuria deopotrivă, pentru sti-
lul suplu, elegant, negrăbit şi nesuperficial, complex dar clar, pentru capacitatea autoarei de a păstra coerenţa naraţiunii într-o
complicată scenă de viaţă unde multiplele aspecte ale tramei se ramifică, se suprapun, se întrepătrund, fără a crea nici cea mai mică în-
curcătură sau confuzie.

Seara nucilor verzi este o poveste de iubire. Ca orice poveste, e unică în felul ei, cu elemente specifice doar acestui caz, dar conectată şi
cu altele în care cititorul se poate recunoaşte într-un fel sau altul. Dimensiunea transcendentă a iubirii, atât la nivel teologic, cât şi filo-
sofic, vizibilă în toate fazele desfăşurării acţiunii, indică puterea transfiguratoare a acesteia, confirmă axioma biblică despre dragoste
ca fiind mai tare decât moartea, ca fiind ea însăşi imensitate şi fereastră spre infinit, astfel făcând pe cel cuprins de ea să trăiască ex-
clusiv pentru celălalt sau, altfel spus, să trăiască în lume ca şi cum n-ar fi, dar lipsa lui să se simtă, să trăiască surprins de tot şi de toate,
în continuă mişcare, ca şi cum ar trăi permanent cu faţa spre o nouă zidire a lumii.

Aspectul transcendent este vizibil și în strânsa împletire dintre realitate și vis, autoarea descriind cu lux de amănunte modul cum visul
îi „proorocește” realitatea și cum aceasta este trăită, fără a fi denaturată, sub imperiul visului.

Chiar iubirea fizică, în roman, are o puternică dimensiune metafizică, ea fiind resimţită ca un nou început al tuturor lucrurilor, când pri-
veşti cu uimire propria ta transfigurare pătruns, cuprins, copleşit de ea ca de sfinţenia unei rugăciuni pe care o faci, în momente extreme,
cu neaşteptată şi inexplicabilă intensitate.

Citind acest roman simţi cum te îmbogăţeşti interior şi cât de mult îi datorezi autoarei.

Despre iubre încă ceva
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SSaaffaarrii  îînn  ssttiilluull  mmeeuu

Degetele noastre sunt bune pentru a ţine lucruri în mână
pentru a pipăi a apăsa
un fel de roţi ajutătoare de la prima bicicletă
sau rotilele pentru scaunele invalizilor
și cu degetele noastre
îndepărtăm pătura grosuţă de graminee
apoi un strat destul de consistent din sol
și pășim înăuntru

platoul subteran se întinde aș spune
cât nu vezi cu ochii
absenţa persistentă a luminii
ne face repede pielea să se răcească să se netezească
orbecăim
grupul nostru e format dintr-un număr par de inși
în fiecare pereche stăm la o distanţă decentă unul de celălalt
și împreună alcătuim corpul unui viermișor strivit în două
Avem două creiere deci doi ganglioni nervoși fiecare
cu acești ganglioni gândim simultan
drumul luminii

cum ar fi oare ca fiecare viermișor strivit să se refacă în subteran
ca dragostea să se refacă în subteran
un centru informal de terapie colectivă
să se adune aici beţivii criminalii hoţii și îndrăgostiţii
curvele depresivii și bolnavii
să danseze într-o horă pe nesimţite chiuitul lor să fie rugă
În timp ce Dumnezeu
își pune căștile în urechi ascultă muzică și trage
și sol și pătură de ierburi peste noi toţi

Am ajuns în punctul în care mâinile noastre îngheţate
se mișcă vertiginos prin faţa ochilor
câte degete vezi întreabă oftalmologul invizibil
văd nouă dar simt că îmi arătaţi zece
probabil sunteţi căsătorit iar verigheta dumneavoastră ca o cap-
cană pentru urși

îl retează pe cel din urmă
și tocmai pe acela care duce spre inimă

dacă mâinile și-au oprit fluturarea degetele sunt pregătite să în-
drume
așa cum știu ele de sus din cap
că trebuie să facă
Și începem

doi pași la dreapta un pas la stânga înainte căutaţi
cu degetele pipăiţi poate găsiţi

o ușă un lacăt o cheie ceva și aveţi grijă să nu fie imaginare
căci imaginaţia
sfârâie pe grătar afară
oricum imaginaţia e o născocire frumoasă
uneori care instigă la păcat uneori omisivă și de la care se constru-
iesc 
de pe o zi pe alta comportamente fenomene psihice
studii și lucrări generatoare de meserii pentru oamenii ăștia
pe care trebuie să-i moștenim

Doi pași un pas un joc de copil
ah mi-am/ ne-am înţepat degetele în vârful unor stalactite
iar acum sângerează și nu știm cum vom putea
înainta așa

locul ăsta umed și rece e un depozit
de lucruri aruncate chiar și regele a înghesuit
toate fusurile de ţesut din împărăţie și uite că
Am venit noi și am stricat toată treaba cumva
am pus pe picioare un teatru al absurdului cu roluri multiple de
frumoase adormite
ne înjosim fără intenţie ne jenăm ne ghemuim în noi înșine de
rușine

într-adevăr am învăţat că poate să-ţi fie rușine și pe întuneric
când ai impresia că nimeni nu te vede
Fix în momentul ăla când nu e nimic acolo ca să vadă și să judece
mișcările tale
cineva trece cu plugul peste noi
azvârlindu-ne de cealaltă parte.

OO  zzii  pprrooaassttăă  ppeennttrruu  oorrggoolliiuu

L-am întrebat ce ar alege între
a șopti toate lucrurile pe care le spune sau a le ţipa
avea un aer distrat
un amestec urât mirositor de glume fierte la ceaun la foc mic
fusese prânzul nostru din acea zi
și din ziua următoare certuri tot mai dese opreau timpul în loc
ne opreau mâncarea în gât declanșau
tot ce declanșează
maturitatea din oameni

aveam de gând să-i spun pe un ton liniștit silabisind
că viaţa are și părţi frumoase
Merită să le acordăm o șansă
merită să plecăm în drumeţii pe Kilimanjaro
să învăţăm limba franceză fiindcă aproape nimănui nu-i place
o să mă ajungă din urmă toate faptele bune
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pe care ceilalţi le fac în numele meu
pe undeva printr-o arhivă se vor găsi notate lucruri mici despre
mine
precum felul în care m-a afectat să aflu că nu mai vrei să dai la
teatru

e în regulă acum mi-a crescut părul la loc
și nu dorm bine dacă nu mă închin
înainte de culcare
îi reproșez în gând lui Dumnezeu
că nu m-a făcut sănătoasă pentru poftele tale

Am căzut de acord cu ţâncul de la parter 
că avioanele și submarinele seamănă
după formă și că toate ar trebui să fie albastre
și să aibă pictat pe corpul principal
numele mamei celui care le-a proiectat
fără să promovezi vreo ideologie feministă îţi dorești
să nu te lase viaţa să pleci dincolo fără experienţa de femeie
fără oasele rupte și forma dilatată a corpului tău
când faci prima dată dragoste când naști
și când simţi că nu-ţi mai poţi ajuta copilul

să ţipi ce ai putea șopti și să
șoptești ce ai putea ţipa
E un răspuns exagerat pentru o întrebare
atât de simplă și îţi dă o ocazie atât de vizibilă
să mă rănești Spui
iubito când vrem să mâncăm figurinele de ciocolată
iepuri urși pisici
începem de fiecare dată cu
capetele.

DDeesspprree  aa  cceerree  ppeerrmmiissiiuunneeaa

Este în regulă dacă săvârșitorul unei mici crime
poposește jumătate de oră în casa dumneavoastră
probabil e timpul greșit fiindcă toată lumea
se bucură vin sărbătorile în încăperile luminate
mesele lungi recompun familii și dacă
un membru lipsește un tacâm lipsește
de la masă apoi din bucătărie este spălat
la un loc cu celelalte tacâmuri folosite ca
o faptă de trudă îţi zărești chipul oglindit
te întrebi cât a parcurs din drum
dacă s-a odihnit pe undeva poate într-un han
și-a pătat cămașa cu bere și vă condamnă
că nu l-aţi învăţat să aibă grijă de el

trec sărbătorile îţi rămâne casa părăsită bătrâno
până cobori scările lampa cu gaz legănată
aproape se stinge Îţi bate un străin la ușă parcă i-ai cunoaște gla-
sul îl lași

să se adăpostească ușor încălzit respectul de a nu-ţi fura nimic
plutește peste voi ca o atmosferă de dragoste

Spune din prag ce ai de spus
despre o fată atât de mică având o palmă atât de mică
speriată ea și-a dorit ca asta să decurgă lin
precum o picătură de lapte pe clapele reci ale pianului
și săvârșirea n-a fost deloc dureroasă
nici dusă până la capăt
Așezată în pumnul meu îţi cere permisiunea să o adăpostești
la fel ca pe mine te întreabă câţi sfinţi ai în casă
câţi dintre ei vor încerca să o mănânce
mi-e teamă să nu o descopăr dimineaţă în ţarcul ei
din scânduri imaginare cu o furculiţă înfiptă în spate
în verdele ierbii decolorat leșul unui corb așteaptă
o întrebuinţare și

Partea proastă la viaţă e că-ţi dă șansa să te vindeci.

DDee  ccee  nnuu  vvăă  aammiinnttiiţţii

dragă Ană și dragă Marie
roșu’ și albastru’ de pe tricolorul meu
mă simt datoare să vă scriu vouă
fiindcă am fost îndrăgostită de fratele vostru

înainte să plece la Roma venea și-mi așeza în faţa ușii
în fiecare zi câte un pumn de sare
am fost o vreme împreună când ne plimbam prin livezi
când frunzele de măr se veștejeau pe loc la atingere
și nu era semn de bun augur spunea și el mai timid și codaș
bunică-mea cu sufletul ei de babă zgârcită
m-a înghesuit odată la colţul casei și mi-a scuipat niște vorbe
odioase
după ce va muri el o să naști și tu un copil sănătos

A urmat o perioadă intensă de tăcere
nu erau prea mulţi prin casă care să stea cu ochii pe mine
eu știam că erau câţiva nevăzuţi pentru că umbrele lor
treceau peste ţesătura rigidă a covoarelor
tocmai când mă aplecam după ceva căzut

a venit el odată să mă vadă când eram singură acasă
a deschis portiţa șubrezită n-a pășit cum m-aș fi așteptat
de ce socotiţi voi că fata asta are aceeași soartă cu restul sătence-
lor
a strigat. Faţa lui dezvăluia broboane de transpiraţie
de ce fata asta vă apare
cu nume fals când tot ce-și dorește ea
este să-și hrănească în tihnă caprele

uliţele dimprejur goale au calmat
din proeminenţa dovezilor de iubire I-am adus o farfurioară cu
brânză
afară pe prispă praful amestecat cu sudoare
a tăiat din gustul clipelor
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sunetul mușcăturilor ștergea cu o cârpă dintre noi
respectul așezat pe sticla vitrinei cu pahare
a plecat fratele vostru la Roma
iubirea dintre noi a devenit frăţească

mi-a măcelărit inima sentimentul decisiv
poate fiindcă am fost mai apropiată de el
decât am fost de mama
poate fiindcă a știut să vadă dincolo
de figura de ţărancă zâmbitoare

eu n-am avut copii și nici măcar printr-o minune instinctivă
care aparţinea de universul iubirii adolescentine
nici măcar așa n-am putut simţi
momentul în care a murit
cum nechează caii din senin sau cum se pornește ploaia
de după dealuri n-am putut să știu
n-am putut decât să mă gândesc la voi
două surori sărăcuţe rămase fără

v-aţi călit puţin am visat că aţi aruncat una pe cealaltă cu apă
fiartă
M-aţi rugat să mă așez între voi
aţi implorat să iau locul fratelui vostru
ne-am îmbrăţișat și v-am îmbărbătat v-am spus
noi trei alcătuim o ţară
ea se întinde de la munte până la mare
cuprinde lunci și șesuri câmpii și dealuri line
pășuni fragede și uneori
blocuri mari de sare unde doarme fratele vostru

Dragă Ană și dragă Marie
de ce nu vă amintiţi

PPrroobbaa  ddee  mmaattuurriittaattee:: îînnvvaaţţăă  llaa  vvâârrssttaa  
ppoottrriivviittăă  ssăă--ţţii  ccoonnffeeccţţiioonneezzii  pprroopprriiaa  ccâârrjjăă

Oamenii se îndepărtează de confortul eredităţii
anii de căsnicie devin negativi
zilnic se strecoară prin găurile sacoșelor
de cumpărături Cei care merită o viaţă frumoasă
o merită întocmai fiindcă

își urmăresc din umbră copiii bieţii fluturi sociali
construiesc pentru ei afaceri de familie

bunicii viitorului se închid astăzi într-un mic atelier de tâmplărie
o perioadă chibzuită în jur de două săptămâni asemănătoare
unui botez simbolic pe care ţi-l faci singur
în agonia amintirilor vinovate
cu iz sexual de singurătate
Cioplești o pâine din lemn
și doar privirea către ea te satură

Fata asta pe care am iubit-o purta o haină de blană artificială
care îi înconjura umerii delicat de la spate

n-avea nimic pe dedesubt nicio căptușeală a ţesutului epitelial

și era absolventă a trei facultăţi și masterandă în filosofie
și avea o relaţie cu un bărbat cu 15 ani mai mare
Își preumbla picioarele lungi ca și cum
n-are impulsul să și le retragă
în fiecare noapte de sub corpul disfuncţional
al partenerului

tragedia te încolţește imprevizibilă când ești la mare
ţărmul e pustiu și arareori presărat cu tufe uscate
Pe plaja searbădă bătrânii trec și se minunează de semnele ploii
din aer

urmele lemnulului ros reliefează
fulgere albe în nisip

PPrreemmiiuull  II  îînn  ccaaddrruull  CCoonnccuurrssuulluuii  ddee  CCrreeaaţţiiee  LLiitteerraarrăă  ppeennttrruu  lliicceeeennii  

„„IIuussttiinn  PPaannţţaa””,,  eeddiiţţiiaa  aa  IIXX--aa,,  2244--2255  mmaaii  22001199  
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SSttrrăădduuiinnţţaa

În 1967, Dimitrie era calificat vopsitor zugrav pentru se-
cţia CFR care avea în grijă locuinţele muncitorilor în gară. În toată
întinderea dulce a Sucevei și până departe la Ilva Mică, vremurile
erau blânde cu cei ca Dimitrie care într-o plecăciune încrâncenată
de creștet întindeau mâna până la trafalet și înapoi la colacul
muiat în lapte acru. Lângă sectorul de clădiri unde dormea Dimi-
trie, fabrica Străduinţa manevra cu sârg tălpile de papuc cu iscu-
sinţa zeloasă a sutelor de femei care fuseseră aduse acolo să
muncească de prin colţurile mai înveninate sau mai ocolite de
sprinţara atingere aspră și înviorătoare a socialismului din Ro-
mânia. Bătrânii de prin sate le spuneau tinerilor orășeni să se fe-
rească de patima vioaie a fetelor din fabrică. Despre ele
povesteau că-și izgoniseră ţâncii născuţi clandestin prin poale de
bunici depărtate, brobonite și neputincioase și veniseră descă-
tușate, proaspete și înfeciorite aici, sub sorii blânzi ai Sucevei,
căutând om de însurat. Cu multe femeiuști se întâlnea și Dimi-
trie, cum ele aduceau borș bărbaţilor singuri la sectorul de clă-
diri CFR, mergeau la cinematograf și le înseninau cu obrăjelul
roșu abia înmugurit din creion și pudră goliciunea muncitorească,
fără icoană și candelă, a camerei lor. Străduinţa era, altfel, o veci-
nătate plăcută ochiului bărbătesc, mai ales la orele când își înce-
pea și își termina lucrul. Când o femeie intra în clădirea cfr-istă,
mâinile se descâlceau primitor, la pândă de după tablele de șah,
de printre fisele înroșite de poker și dintre vase nespălate și pri-
veau deopotrivă flămând și molcom la întinderile imense de
fuste, fremătătoare și ciripitoare una alteia. 

Doar Dimitrie stătea singur când se întorcea seara de la
gară, mânjit de gri și de albastru cum îi picase vagonul sau loco-
motiva, se așeza cu faţa la fereastră, muia colacul în lapte și bea
ceai rece de dimineaţă. În peretele dinspre răsărit bătuse un cui
ruginit de ploile care se scurgeau cu picătura din crăpătura moale
a tavanului când ploua și în cui atârna vânturată o icoană din cele
pentru buzunar sau portmoneu cu Sfântul Ioan cel Nou de la Su-
ceava. Hramul lui îl purta mănăstirea la care cânta Dimitrie la ve-
cernii, când nu avea treabă la gară sau când pleca de bunăvoie
strecurând uitate sau grăbind lucrul la peticele pitite ale vagoa-
nelor. Din credinţă făcuse o obișnuinţă nespusă și neîmpărtășită
de când era copil la Belcești și acolo învăţase rânduiala liturghiei,
cum se citesc Apostolii și rugăciunile dinaintea împărtășaniei.
Asta știa și șeful de secţie Irimescu, dar îl lăsa în voia lui pentru
că Dimitrie ducea la bun sfârșit fără ocol toate cele ce-i erau tre-
cute în sarcină. Că era neînsurat știa toată gara și la vârsta lui, cu-
minte aproape de treizeci de ani, femeile nu doar că se uitau
strâmb încruntate la el, dar începuseră să-l ocolească și să ţeasă
în jurul lui povești din cele mai ocolitoare și mai neadevărate,

cum că era spion sau că era călugărit la vreo mănăstire de munte.
Dimitrie fugea de femei, și mai aprig de cele lucrătoare la Stră-
duinţa, de ele se temea și le blagoslovea cu blesteme culese de
prin bătrâni, spre care-și înălţa creștetul nelipsit de fire albe ca
spre primii vestitori ai Venirii. 

De când venise primăvara, Dimitrie se cufundase într-o
tristeţe obositoare, molâie, care-l storcea și-l vlăguia din rărun-
chii vijelioși ai tinereţii și muncii sale, transformându-l pe vopsi-
tor într-un melancolic întotdeauna nelalocul lui, înghiontit din
părţi de dogoarea din ce în ce mai prezentă a anotimpurilor calde
care-i năștea sudori ușor adulmecabile pe frunte, pe obraji și la
subţiorii cei primii îmbătrâniţi și ofiliţi de muncile nepieritoare
ale mâinilor. În buzunare începuse dintr-o dată să-și îndese bucăţi
îngălbenite de hârtii și creioane chimice șterpelite, din vârful că-
rora începuse mai întâi să mâzgălească capuri de femei și copii,
apoi cuvinte și uneori cuvintele începuseră să se împleticească
între ele ca și cum furnici iscoditoare s-ar fi suit unele peste altele.
Nimeni nu-i dibuise lui Dimitrie îndeletnicirile cele noi. Se pitea
prin părţi de gară știute doar de el și rămânea acolo uitat ceasuri
nenumărate. Din creionul lui chimic ieșeau, printre cuvinte, mai
ales chipuri de femei și copii, băieţei și fetiţe cu cozi lungi și prea
mari capetelor lor, prunci cu ochii ca două seminţe negre, bunici
și mame întotdeauna îmbrobodite cu aceleași șaluri largi care
continuau ca niște falduri intuite mult după obrajii lor plinuţi și
netezi. Dimitrie abia scria și literele lui erau miriapode sucite îm-
bârligându-se întrebător unele spre altele pe foile cât palma sau
ferfeniţă și încurcate cu bilete de tren, procese verbale, urme de
ulei întărite peste boneta și mănușile pe care meticulos și groaz-
nic plictisit și le potrivea cu sârg înainte să-și încleșteze mâna pe
bidineaua înglodită și ea de lacuri noi strălucitoare. Ele aveau să
întregească funest amintirile alb negru ale trenurilor imortalizate
pe atunci în pozele romanticilor de prin gări care se sinchiseau
să developeze decorurile acestor strâmtorări de lume. În funcţie
de treburile fiecărei zile, lui Dimitrie îi plăcea să zăbovească. Se
aciua prin depouri și debarale, pe după vagoane scoase definitiv
din funcţiune, pe trepte mucegăite din lemn găunos și coșcovit
de soare și ploi, doar acasă nu-i mai plăcea să meargă și fabrica
Străduinţa nu-i mai provoca, de la un timp, decât tulburări de ne-
băgat în seamă nici pentru dânsul, care-l coborau din nou în drep-
tul peronului din ce în ce mai limpede de oameni, căci se făcea
seară și se făcea noapte, atunci când nu mai auzea decât mur-
murele celor însoţiţi în așteptarea trenurilor de pe latura popu-
lată și la liniile la care soseau neîntrerupt trenurile regio și
inter-regio. Acasă mergea însă să se roage. Dimitrie nu-și purta ni-
ciodată icoanele în buzunare, chiar dacă erau cât palma, încă-
peau în jumătate de pumn lângă două foi de zece mii și bilete
culese de pe jos pe care scria. 
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Vopsitorul, poetul cu bidinele ivorii, prefăcutul bucovinean,
moldoveanul anticomunism în care ofilise vâna socialistă, pierise și
ochiul pentru femei… Străinul ocolitor, deosebit de ceremonios în sa-
luturile, în bineţea lui. L-am văzut, când nu stă după depou, se duce
jos în sat unde cimitirul cotește după deal, acolo după sinuciși unde
urmează câmpul. Omul așteaptă morţi, sătenii nu vor să moară, bu-
covinenii beau toată ziua, pe aragazul lor fierbe alcool și bărbatul
acela se înfiorează la fiecare scăpărare a becului comunal. Seara,
gardurile se îngrămădesc unele în altele, e mult mai ușor să vezi, cum
l-am pândit eu ieri înspre apus, când așezat în faţa porţii mele cu o
mână după gât a șănţuit pe biletele lui, cu creionul chimic: Dimi-
neaţa se deschide farmacia. O sa fie slujbă. 

Stătea singur, adesea cu mâinile sub bărbie și modela
ca din sinea lui întregi foiletoane de bilete roase de care atârnau
alte șuviţe clandestine de aţe peticind marginile pelerinei de
lucru. Se zvăpăiau la toate orele zilei în jurul lui câinii, mici și des-
enaţi aurifer sau căpetenii de haite temute de toţi paznicii îngro-
ziţi din gară, dar Dimitrie le dădea bineţe ca cerșetorilor triști cu
capete plecate și iscoditoare împrejurul lor, ba pe unii îi ademe-
nea cu palma căuș și câinii repede curioși veneau câte unul din ce
în ce mai aproape de dânsul și nu se-ndepărtau decât tiptil într-
un marș funebru de recunoaștere a înfrângerii și prin spatele băr-
batului, așezându-se înapoia sa cu blândeţea firavă a
companionului spășit de cutezanţa sa, când erau încredinţaţi de
goliciunea totală, murdară, a pumnului lui Dimitrie. Uita adesea
de măsura neîndoioasă a vremii cufundându-se metodic în gă-
măliile lui de timp, la biserică nu mai mergea, dar se ruga asiduu
și flămând în camera lui de mucegai și cu faţa la icoana Sfântului
Ioan cel Nou de la Suceava. Acolo mâinile lui construiau triun-
ghiuri mistice, descriau o febră supraomenească și vizitată de o
așteptare prelungă și convalescentă. Sufletul lui se afla într-un
proces greoi de macerare, din care sudorile muncii cu mâna ră-
mâneau mereu la fund, ca deasupra lor să se ridice victorios can-
doarea vieţii de apoi cu care mintea lui se juca febril și îndelung
mai ales pe hârtie. Poemele lui negre și grele ca îmbibate în vodci
tari erau în multe amiezi ș nopţi târzii ascultate de câinii așezaţi
turcește în jurul lui, cu boturile mânjite și plouate, mustăţile fer-
feniţite de șobolani și cozile pleoștite sau roase de aceleași vietăţi
reci ale pământului. Rămâneau deci adunaţi în jurul lui, în timp ce
dânsul elibera o voce domoală, subţiată de frica de a-l auzi vreun
pasager străin și în lungile sale transe devenea cald, făcea ochii
mari și își cobora ochii umezi de un alt fel de apă deasupra burţi-
lor flămânde de câini. De foame nu suferise decât în copilărie, la
foametea din ’46 și ’47, când seceta îi îndemnase pe el și fraţii lui
să se hrănească cu ierburi otrăvitoare și să-și înalţe hulpav ochii
la pâinile măsurate cu linia de lemn de la școală a fratelui mai
mare și așezate pe dulapul coșcovit din săliţa bucătăriei.

Și-n gara Sucevei nu era atunci decât o covrigărie socia-
listă. De acolo abia se hrăneau călătorii obosiţi, aruncându-și lea-
pșa grabei de la unul la altul, până când plita producea în runde
scârţâitoare alţi covrigi și femeia de la tejghea, o bătrânică tru-
peșă și mereu binevoitoare, îi lua în palma ei mare și-i spânzura

de șnururi largi de rafie pe mânerul de sus al ferestrei sub care-
și vântura pleata învălmășită și căruntă în repetatele aplecări
spre clientul morocănos, vegheat de perechi succesive de câini
neresemnaţi. Și cum nu primeau decât ademenirile căușului gol
al lui Dimitrie, jocul le devenise familiar și drag tuturor, dar mai
ales bărbatului care nu o dată, în nopţile încă răcoroase de pri-
măvară, își atingea drăgăstos câinii, mai întâi timid, apoi conti-
nuu și bolnăvicios, atingându-și membrele, sprijinindu-și capul de
ei, luându-i pe cei mai mici peste burta lui tremurătoare. Uneori,
în lipsa glasului de om, își lipea urechile, pe rând, pândindu-se cu
rușine, de burţile înfometate care se fereau înfiorate sau se îm-
bârligau peste capul lui, până când boturile lor și gura lui se li-
peau și-și tresăreau una alteia, cunoscând cu disperare umezeala
nouă a unei limbi. Câinii nu se opintiseră niciodată, ba câţiva din-
tre ei știau să recunoască ceasurile la care apărea Dimitrie de la
muncă și îl așteptau complice în spatele vagonului părăsit în care
se ascundea să scrie când șterpelea bilete, procese verbale sau
lăsa dezvelite de etichete cutiile cu vopsea și lavabile. Atingerile
câinilor erau atingeri omenești, blana lor era pielea Femeii, bo-
turile lor erau gura Femeii și ochii în pasteluri moi tot ochii Fe-
meii erau. 

Da…nu-i de pe aici, era o vreme când treceam seara pe la el
după ce terminam lucrul la fabrică. Nu stăteam mult, doar cât îi adu-
ceam un borcan cu borș pe care i-l încălzeam la flacără mică, știi, nu
prea avea bani de gaz, îi turnam cu un polonic strâmb pe care se vede
că nu-l folosea niciodată în castron și după ce-l priveam câtva timp
cum mănâncă nesătul mă duceam în treaba mea. Se așeza spășit cu
mâinile pe genunchi, neobișnuit să-i pună cineva în farfurie, își mișca
apoi mâinile neregulat, apuca furculiţa cu stânga, scăpa pe jos șter-
garul pe care îl îndemnam să și-l așeze pe braţe. Mânca pe apucate,
turnându-și într-însul ca un nesătul și neîndrăznind să mai ceară își
lipea ochii de catul de jos al clădirilor cfr-iste de vis a vis. Respira
parcă anume din ce în ce mai rar și se arăta din ce în ce mai liniștit,
ca un copil legănat care adoarme curat pe picioarele maică-sii. Când
plecam, îmi spunea doar bună seara, merci, nu știu ce-o fi având cu
cuvântul ăsta și se întorcea la îndeletnicirea lui de după masă, hol-
batul. Pesemne că ghicise de la o vreme, căutam să mă mărit și eram
de seama lui, s-ar fi nimerit să se bucure, nu să fugă, dar nătângul de
el asculta de pălăvrăgelile moșilor din sat și de la o vreme ori nu-l
mai găseam acasă, ori dibuiam foșnete, vedeam cum stinge lumina
și fără să-mi mai zică nimic, am înţeles. Odată, din dreptul porţii, l-
am văzut cum rodea firul faxului și învârtea nebunește cu amândouă
mâinile, cine știe ce apucături o mai fi având. Cu hârtiile nu l-am
văzut niciodată, dar pot să-mi dau cuvântul că omul acesta se afla
aici doar în trecere și că fie el trebuia să ajungă altundeva, fie altci-
neva ori altceva trebuia s-i vină în întâmpinare și nu mai venea. 

Primăvara se făcu repede dusă, cum pârâiașele alune-
cau împleticindu-se prin munţi și căldura pătrundea și dogorea
tablele vagoanelor, iar creștetul lui Dimitrie se înroșea sub bro-
boana sudorilor umede, sub cleiul lor îndulcit de răcoarea ade-
menitoare a serilor târzii. În așteptarea câinilor, Dimitrie privea
lung vrăbiile înșirate pe marginea vagonului scos din funcţiune.
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Se imagina vrabie și își zicea că n-ar fi stat în veci pe vagoane dacă
ar fi știut să zboare. Gânduri ca acestea continua Dimitrie pe spa-
tele biletelor de tren și vrăbiile zburau în curând în părţi, speriate
de tupilarea vremelnică a câinilor care își știau fiecare locul și se
scărpinau greoi de câte o bucată de șină îndoită și sprijinită de
peron până Dimitrie își relua respiraţia lentă și nicio vrabie nu
mai putea fi zărită înaintea becurilor comunale, prea departe și
ele ca să poată fi dibuite. Deasupra lor întotdeauna glisa o lumină
galbenă, ușor pâlpâitoare prin aerul gros, prin zăngănitul de tren
și printre pașii camuflaţi în canicule îmbâcsite sau în răcori vioaie
aruncându-se una înspre cealaltă ca puii de căţea după ce nu le
mai place gustul de lapte și-au dat de os. Dimitrie mâzgălea lu-
mina asta convins că o poate sparge la vrerea creionului său chi-
mic, convins de capătul așteptărilor sale, de nevolnicia oarbă a
rugăciunilor sale, toate rămase pe spatele icoanei Sfântului Ioan
cel Nou de la Suceava. 

Îl știu, da, pe Dimitrie, nu e om rău, te respectă. Însă cum
vrei ceva mai mult de la el, devine translucid, de când sunt șef aici de
gară, vă spun, prin omul ăsta trece lumina. Ochii lui, mâinile, hainele
lui fac gâlme rotunde, parc-ar scobi în el ceva și l-ar suci dinapoia lui,
e cu necuratul Dimitrie, nu se vindecă. Aici e gară, aici nebunii vin și
trec, e loc de ei cum e loc de șobolani și beţivi care doar nu-și fierb
vodcile în rucsace, de ţâncii ţigăncilor ca scaieţii și alte atâtea ase-
menea. Încape el aici și nu-l gonește nimeni, dar omul intră așa în
biserică, vedeţi… și sperie femeile din fabrică când apare dimineaţa
devreme așa, cum să vă spun, înconjurat de lumina aia a lui, meta-
lic, străpuns.. ne-am înţeles să-lăsăm în pace, să vedem ce-o face și
cât o mai vrea să stea aici nebăgat în seamă, dar vă spun..Necuratul
e aproape și intră în bisericile noastre și se plimbă printre femeile
noastre..

După rugăciunea de dimineaţă, Dimitrie fu degrabă che-
mat la oficiul poștei. șeful de secţie, Irimescu, îi îndesă în pumn
un plic subţire. Gestul nu trebuia văzut de nimeni, oficiul era de-
zafectat, și poștași lucrători intermediari între Podu Iloaiei și gara
Sucevei nu mai erau de câteva luni bune. Oamenii nu le simţeau
lipsa, cum se cunoșteau toţi între ei ca vrăbiile de pe cat și atunci
lumea, deși aglutinant tristă, trăia împreună, copiii cu părinţii cu
bunicii. Dimitrie înţelese deci degrabă că scrisoarea ajunsese la el
cu bani grei și ca să nu facă mai mare rușine șefului de gară, se
smuci din încleștarea mâinii sale și o zbughi în spatele depoului
ţinând în mâini marginea despicată la colţuri a plicului. Se așeză
aproape liniștit pe pelerina de lucru, își strânse genunchii la piept
aciuându-și bărbia în crăpătura moale a pantalonilor și citi:

Dimitrie, 

E gata. N-am găsit pe nimeni să mi-l lepede. Vrăjitoarea
Leila m-a certat, că de ce am venit așa târziu și m-a lăsat așa. Pe
urmă am umblat pe la oraș și toţi m-au gonit. Acolo, știi tu bine, ori
ai bani ori te lasă așa și-ţi spun că-i prea târziu. Uite, Dimitrie, băia-
tul nostru. Ce să-ţi mai spun eu ţie? Muncești pentru ei, le stai în bi-
rouri și le ștergi vârful pantofilor, ai plecat de lângă mine, ai să

înnebunești singur acolo, vino să ne vezi, Dimitrie, lasă-i pe ei, că au
să te cocoţeze lângă ei, au să-ţi facă, Dimitrie, carnet de partid dacă
nu ţi-or fi făcut deja, o să te prindă cu ce scrii tu, nu știi cum stau ei
la pândă. Atunci poate-ai înţelege și tu, cum ciopârţesc ăștia vieţi și
mai bine ai să știi când o să ne iei de mână. Am îmbătrânit și ţi-am
făcut borș. 

În spatele biletului, o poză cât jumătatea lui bătătorită
de palmă și-n ea o scăfârlie plouată din care ieșeau doar ochii
prin scutec și nasul cât un clopoţel de bronz. Scutecul era, de jur
împrejur, coșcovit și Dimitrie știa că e basmaua mă-sii galbenă în
care ţineau cepele când mergeau la cules. Și ochii lui erau negri
și mici ca bumbii seminţei de ceapă. 

AAccooppeerrăămmâânnttuull  ttăăuu,,  ffrraattee……

Irina stătea pe scaunul de taburet din faţa pianului, cu
picioarele lung întinse înainte, cu buzele întredeschise ca de o
mare căldură și cu mâinile dezgolite sprijinite de genunchi. Fusta
îi atârna răvășită și pătată de mâncare peste fluierele picioare-
lor, cu poalele murdare de noroi proaspăt și de zăpadă topită. De-
getele mâinilor atârnau albe, curate și înăsprite de iuţeala cu care
iarna nu se mai clintea odată. Picioarele îi tremurau. Pe sobă fier-
bea ceva. Se uita la clapele din faţa ei, acela era un pian vechi și
încerca să-și aducă aminte de unde îl are și n-ar fi îndrăznit nici în-
demnată să-i descleșteze sunetul, așa că Irina se odihnea întâm-
plător și nepotrivit pe plușul scaunului de bucătărie. Pe faţa ei
încercănată se prelingeau diagonal, în direcţia înclinării suspinate
a capului ei, două lacrimi. Un miros usturător de ceapă și de zar-
zavaturi fumega flămând și rotitor deasupra capului ei dezordo-
nat și nepieptănat de zile. De partea cealaltă a claviaturii,
apartamentul se deschidea printr-o fereastră mare care dădea în
spatele grădinii. Acolo ţinea cuștile cu iepuri și de iepuri trebuia
să aibă grijă în fiecare zi, să iasă și să îi hrănească, să le cureţe, să
le vorbească, să le decojească morcovi și să le răzuiască rumeguș
mult, mai ales acum iarna, și asta cel puţin de trei ori pe zi și când
e frig chiar și mai des, iarna trecută i-au murit doi îngheţaţi. Îi lă-
sase fiul Mateiu în grijă că el stătea la apartament în Pașcani,
avea copii mici și soţie alergică la păr de animale, ca să aibă carne
proaspătă, bio, mai ales de sărbători sau la vreo petrecere când
soţia gătea din reţete magice și deosebit de complicate, de costi-
sitoare, de imposibile, care se aflau în galeria din iphone-ul ei. Ie-
purii trebuiau, deci, să crească sănătoși și fericiţi, să se
înmulţească și să se îngrașe, de preferat în mod constant și nes-
timulat, iar pentru asta conta mediul și mulţumirea lor de toate
zilele.

Împietrirea Irinei se dezmorţi timid odată cu pumnii no-
duroși ai muncitorilor din grădină, vecini pe care îi chemase ea
să o ajute cu plivitul și pe care îi plătea pe furiș cu câte o jumătate
de iepure, încât, dacă nu ar fi știut satul cine este Irina Manole, ar
fi făcut coadă la poarta ei să-i șteargă firele de praf de pe milieuri.
Se ridică de pe taburet, se apropie ocolind coada pianului de
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geam și oftă, înăbușindu-și un strigăt iute și nervos, când îl văzu
iar pe băiatul popei, (în viaţa lui parcă n-a pus mâna pe o lopată,
cine le face lor treaba?!, în casa aia numai Dumnezeu nu e, parcă
s-ar pogorî sfântul Duh să le facă mămăligă, puturoșii), cum îi
smulgea buruienile fără rădăcină. 

De jumătate de an, Irina era iar singură acasă la ea, în-
toarsă de la Iași, de la spital, unde o ţinuseră un an întreg pentru
nebunie și suferinţe cardiace și când au lăsat-o să plece nu era
nici pe departe vindecată, dar îi aranjase Mateiu ceva, spunând că
îi e greu să facă săptămânal naveta de la Pașcani la Iași, că are și
el familie, are și el serviciu. Vorba merge prin sat și alunecă cum
alunecă florile de primăvară căzute din copaci pe câte-un râu și
despre Irina se știu repede că e nebună și că se plimbă toţi cu ea
prin spitale și pe la psihiatri și se mirau toţi, și tineri și bătrâni, de
ce nu lasă femeia să se liniștească la casa ei, că doar se știe că bă-
trâneţe fără nebunie nu există și poate ar vrea și Irina să moară
în patul ei, în hainele ei, între mirosurile și hatârurile ei. Când Ma-
teiu s-a întors cu ea în sat însă, oamenii primiră vestea cu bucu-
rie făţișă și o vizitară pe rând, privindu-l pe Mateiu ca pe un
binefăcător al vieţii mamei lui, ca pe un suflu dumnezeiesc po-
gorât prin el care o înapoia pe femeie satului ei și o legăna pe
braţele unei morţi care avea oricum să o întâlnească singură. 

Zilele ei începură însă să curgă pașnic. Mereu pe sobă
era ceva pe foc, își făcea borșuri și pârjoale în toate felurile, își
amintea reţete de la mama și bunicile ei, cotrobăia după ierburi
și arome noi și în fundul grădinii își plantase șapte metri pătraţi
de busuioc și zece tufișuri de mentă pe care o smulgea și o mânca
crudă și goală de fiecare dată când se întâmpla să treacă pe acolo.
Irina umbla mereu pe undeva, părea uneori mai tânără, alteori
doar privind-o s-ar fi părut că s-a făcut deja pământ, și doar foarte
rar într-o zi întreagă cădea pe scaunul de taburet, ca într-o
adâncă și nesperată odihnă, își aţintea ochii pe claviatura pianu-
lui și își abandona corpul într-un fel de răstignire părăsită, la în-
tâmplare îi stăteau mâinile, la întâmplare îi erau picioarele, și
capul și ochii. Se ridica însă repede, blestema pe cel care i-a așe-
zat pianul în bucătărie și își vedea iarăși de treabă, de fiecare dată
mai avântată, de fiecare dată mai neobosită și mai tristă.

Azi de dimineaţă doi puști se zbenguiau pe la poarta ei,
își scăpaseră mingea de partea cealaltă și acum strigau ridicându-
se pe vârfuri după taaaantiiiii Irinaaaa, care se bucură năvalnic
când văzu chipurile acelea de copii, Mateiu era bondoc și ameţit
când era mic și-apoi a crescut repede, repede și-a plecat din satul
lui la școli și pe coclaurile vieţii fără să întoarcă capul și fără să-și
mijească sufletul, de asta taică-su a și murit, de inimă rea și de
mohorul dorului de băiatul lui. În tresărirea ei femeiască le zise
aproape în șoaptă băieţilor acuma vine bunica și se repezi la
poartă, cu părul zbuciumat și galoșii cauciucaţi pentru noroi și ză-
padă cu care ieșea după iepuri. De-acum era aproape primăvară
și-i era și mai drag să vadă viaţa cum învie și pe ea cum stă și se
întoarce, să se uite la pământul și la goliciunea lui roditoare,
căuta ghioceii cu pumnii prin zăpada pe care o săpa cu mâinile ei
crăpate până la sânge, îi căuta de o vreme în fiecare an când știa
că li se apropie vremea. Își ridica poalele și se așeza cu genunchii
goi pe pământ, prin vie sau lângă straturile de mentă, chitea

vreun petic la întâmplare și își înfigea aprig mâinile în topitura
albă și murdară. Când era câte o dimineaţă luminoasă, Irina si-
mţea că dinăuntru i se strigă mâinile și i se caută crăpăturile us-
cate, șănţuite ale palmelor ca pe-o mângâiere și ca pe-o
răscumpărare a durerii pe care ea o întindea drăgăstos și până la
capăt florilor. Irinei îi plăcea soarele de dimineaţă și nu era ca alte
bătrâne pe care le dureau ochii de la lumină, ea își înclina capul
pe spate ușor, foarte ușor, își atârna mâinile căzute pe lângă corp,
închidea ochii și tot chipul ei, cearcănele, pleoapele, obrajii cât
mai puteau, se lăsau crispaţi de-o mângâiere fericită pe care ar fi
strâns-o la piept ca pe capul fraged și neispitit al unui prunc. Dar
lumina pleca odată cu ziua și chinurile nopţii se vădeau birui-
toare. 

-Taaaaanti Irina, unde eeești? Dă-ne și nouă mingea că s-
a dus în fundul curţii și ăsta mic nu mai încape pe sub poartă!! S-
o îngrășat, mănâncă borș de găină în fiecare zi! Taaaanti Irinaa!! 

Tanti Irina ștergea mingea de fustă că se murdărise prin
bălăriile în care alunecase, cu grija cu care își trecea mâna peste
creștetul copilului plin de firimituri când mergea de-a bușilea. Cu
grijă și propteli a deschis poarta, simţindu-le săriturile și zbengu-
ielile nerăbdătoare ale băieţilor de partea cealaltă. Văzând-o, cel
mic mai întâi care își rodea o unghie de la mâna dreaptă clipi de
câteva ori ameţit și debusolat, îl trase de tricou pe frate-su care
și el încremeni și reveni la o poziţie curajoasă și demnă, dar bu-
zele începură și lui să-i tremure și într-o înghesuială negândită, îl
luă de mână pe cel mic și o zbughiră în sus pe deal fără să în-
toarcă capul. Irina scăpă dezamăgită mingea care zbură chiar și
mai departe ca prima oară în fundul viei, și plânsetul ei înăbușit
coborî până adânc în pământ, la bulbii ghioceilor nedescoperiţi.
Iepurii fugiră și ei de soare în cuști și nu mai ieșiră de acolo până
a doua zi când Mateiu smuci ușa din ţâţâni și începu și el să tre-
mure ca de-o presimţire, ochii îi păliră adânciţi în orbite și piep-
tul i se sfii dimpreună cu bărbia. Stătea încremenit și singur și se
uita la bastonul Irinei, întins diagonal din pragul înalt al ușii și
până în colţul de est, cât era de lung și sub el o mână proaspătă
de ghiocei atârna împrăștiat pe toată prispa, mocăit și dezordo-
nat ca părul unei tinere nepieptănat, care a dormit bine și pre-
lung fără grijile morţii și ale singurătăţii învolburate care i-ar fi
covârșit umerii deîndată cu trezia dimineţii. În primăvara aceea
razele soarelui începură să scormonească singure prin peticele
de pământ reavăn ca și cum de partea cealaltă mâinile șănţuite
ale Irinei ar mai fi existat și ca și cum nimeni în satul acela nu ar
mai privi acum către soare, cu același unghi al capului și cu
aceeași întindere nădăjduită de mâini și chiar din dimineaţa
aceea pereţii se scorojiră ca un obraz ars pe care se topește pie-
lea și în ani de zile, în vieţi întregi nu va mai fi la fel. 

În Focuri lumea zâmbea în continuare de peste dealuri
cu bucuria înspăimântător de molcomă a răsăritului și a apusu-
lui spre care privesc împreună și amorţeala era pentru ei o stare
fericită a incertitudinii. Viitorul era orb. Mureau bătrânii, se nă-
șteau copiii, nimeni nu deranja pe nimeni, satul era mare, fami-
liile tinere se aciuau la marginile satului de unde șoseaua brăzda
larg și neted câmpul și de unde restul lumii clipocea adânc și în
depărtare, ca un orizont însingurat și trist, spre care copiii își în-
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dreptau fluierăturile, iar bătrânii toiegele. Era de-acum sfârșit de
august, strugurii care erau soi mai vremelnic treceau în pârg, cei-
lalţi așteptau minunea. De fierbinţeala amară a verii oamenii se
scuturau ca de o boală și răcoarea o îmbrăţișau hulpav, ca pe o
presimţire. Peste vârfurile hornurilor soarele cădea mai devreme
și-atunci copiii și bătrânii satului se strângeau ghem ca la un
semn, fiecare la casa lui și se fereau parcă de-o ameţeală și un iz
care îi debusola și îi nemulţumea din ce în ce mai mult. Tăcerea
dimpreună a tuturor le însufleţea credinţele și gândurile negre și
fiecare simţea pentru el că cerul își are paloarea lui de om bol-
nav și însetat ziua, iar noaptea adâncimea sticloasă a sângelui. În
ani și după moartea Irinei nimic nu se schimbase prea mult, oa-
menii mureau în continuare nestingheriţi și cu fiecare groapă un
alt gând se desăvârșea și alt copil se năștea între bucurii și flori,
cu ochi mari și nesperat de vii, între casele acelea care adăpos-
teau mocnitor morţi și între pereţii cărora clocoteau boli, păcate
și noroaie irosindu-și patosul prin care și-ar fi putut spera rodi-
rea. Tristeţea împrejmuia satul pașnic, molcom și pe nesimţite
băncile, aleile parcului de lângă căminul cultural, uliţele și graj-
durile primeau paloarea oamenilor, a animalelor care se întin-
deau obosite și covârșite de truda zilei printre paie umede sau pe
lemne care purtau cuie îndoite în jos de pe garduri demult dărâ-
mate sau de la cuști, ogrăzi și hambare vechi de ani și sfărâmate
de ploi și topoare care nu-și găseau starea niciodată și niciunde
dacă nu izbeau în vieţi și locașuri dărăpănate sau noi, iubite, ne-
isprăvite, ruginite, abandonate, locuite sau împrăștiate de dorul
ucigător al părăsirilor. 

Mateiu stătea în tindă, unde seara era rece și liniște și
vorbea cu sora lui printr-un telefon luat pe vremea când încă
muncea de la un amanet cu aspect proletar, care scârţâia sec la
fiecare atingere de buton și pe care îl luase cu 50 de lei economi-
siţi și ascunși de Gabi în pod sub lada cu ziare o săptămână în-
treagă, ca să nu-i bea nici el nici ea. Și îi spunea cum trăiește greu,
cum trăiește foarte greu și-ar vrea uneori să se întoarcă la ea, că
femeile-s rele și viclene și vocea i se scrântea ca un ciob zgâriat de
un capăt de masă și se termina în înăbușeala unui sughiţ șchiop
și deloc bărbătesc. Dacă Gabi l-ar fi auzit, sigur ar fi trimis după
matahala de soră-sa să-l bată și să-l înveţe minte că în faţa femeii
care ţi-a purtat copiii, care te-a lăsat să locuiești în casa ei și-ţi dă
un pat și din când în când mâncare, capul stă plecat. Doină, știi
cum e să te scoli dimineaţa, să mergi la ceaunul cu scrob de la mă-
măliga de aseară, să culegi de-acolo apă în căuș și să te speli pe faţă?
Doina… Mateiu se poticnea și căuta cu gândul deja paharul și se
eschiva din glasul și vorbele pe care nu le mai auzea demult. În-
chidea telefonul și-ntr-una din seri s-a aplecat pe vine, și-apoi cu
spatele lipit de peretele casei, a plâns până a adormit. Nu doar de
la fumul întunericului și de la apăsarea de funingine plângea Ma-
teiu, nici necazul sărăciei nu-l supăra într-atât de mult ca singu-
rătatea. Și ca un om care se știa al nimănui, își poposea clipele în
palmele strivite, aspre sau prea pline, ostile și viclene, iubitoare
dar trecătoare și serbede, ale oricui se nimerea. Erau multe de în-
văţat de la oricine, foarte bogaţi, ca directorul de operă care-l an-
gajase ca șofer și-i îndrăgea stângăciile în spaţiul acela colosal în
care pășea, sau mai poticniţi în ale pământului, ca mama și tatăl
lui pe care îi întipărise într-o odihnă veche și veșnică. Mateiu stă-
tea adormit în tihna neputinţei ca o mireasă obosită, tristă, exas-

perată și cine i-ar fi văzut împietrirea s-ar fi prăbușit vijelios asu-
pra trupului pe care pantalonii alunecau în forma osoasă a pi-
cioarelor sale și se scurgeau peste rămășiţa coapselor și peste
genunchii cartilaginoși. Tălpile pantofilor tatălui lui, roși până la
carnea umedă de frig, își fâlfâiau șuviţele destrămate în direcţii
descompuse și se culcau din ce în ce mai domol peste laba picio-
rului în mișcarea cu care frunza se apropie în dorul ei de pământ.
Obrazul drept stătea în șifonare lipit de perete și colţii bărbii lui
nerase de o săptămână stinghereau drumul furnicilor nocturne.
Degetele, într-o încleștare dureroasă de frig și neputinţă, atârnau
uscate și deszăpezite de orice umbră de viaţă peste șoldul drept
și verigheta sclipea a ironie și a dor în răceala mucegăită și
strâmbă de urât a colţului în care Mateiu își culcase trupul.

A doua zi dimineaţă, Gabi urlă o singură dată, murdar și
necesar, când se uită în sus la picioarele goale ale soţului ei care
atârnau de corpul curgând ireversibil începând de la gâtul în-
fășurat în sfoara groasă cu care duceau vaca pe câmp și conti-
nuând pe firul vestejit al corpului. Zvâcnirea ochilor săi se mai
vedea încă, înmărmurirea mâinilor de os și de frică îi parcurgea
carnea cu ultima viaţă care exista ca o prelingere și picura ca
dintr-o clepsidră. De acum ce era de făcut, moartea lui urmează
să se miște ca un șarpe în curburile neomenoase ale satului și
omul acesta are mamă și are fraţi și surori și cum au să treacă oa-
menii din sat pe lângă o casă în care se stă la priveghi la capul
unui om care s-a omorât. Asta e o treabă murdară, știe Gabi asta.
Are să se simtă singură și ea odată-n viaţă și are să privească în
ochii surorii și din cer ai mamei care știu usturător de adevărat că
ea poartă vina. Ea și cu iepurii ei. Are să se ascundă după mobile
la priveghi, să nu dea ochii cu prea multă lume care o știa mai în-
deaproape, fetiţei îi va spune că tata era foarte bolnav și vor
plânge împreună și sporadic câteva zile. Are să-și dorească să nu-
l fi cunoscut vreodată pe omul acesta năpăstuit și chiar în camera
ei s-ar putea sa plângă singură câteva ceasuri speriată de prăpa-
stia aceasta a morţii care se căsca înghiţitor de partea cealaltă a
peretelui și poate are chiar să-și îndrepte gândul către sora lui
Mateiu care împietrise, abia mai clipea și aproape îi era năpăs-
tuitor de frică să mai atingă aerul cu vârful degetelor, să se miște
neînecat, lucid și neconvulsiv printre aburii morţii care pluteau
noaptea mai ales, ca și cum fratele ar fi învăţat gâfâit, scâncit, să
respire iar. 

Cumpără lumânări, alege coșciugul, primește telefoane,
ce nenorocire. La capul lui desfigurat de umbre se poticnește
Doina și-l mângâie pe păr ca pe un nou născut și îl plânge ca o
bocitoare cu dureri ghimpoase, viaţa acestei femei e a unei mar-
tire nefericite ai cărei ochi apoși și nesătui de suferinţă se golesc
de palori și de semne și își caută somn pe umerii ceruiţi ai lui Ma-
teiu. Era toamnă, acoperă-mi inima cu ceva, și mortul era îmbrăcat
ca și cum i-ar fi putut fi frig. Avea costumul lui din studenţie, o
cămașă albă, croită milităresc cu buzunar pe piept, în dreapta,
dungi negre, pantaloni și sacou gri închis, prea largi, dar bani nu
mai erau așa mulţi, și-apoi numai groparii cât costă… mâinile îm-
preunate erau tot cu bătături și beșici multe și obrajii se adânci-
seră într-o întunecime care nu avea de-a face cu palidul oricărui
mort. De acolo parcă sângele se evaporase mai greu, stârnit, alun-
gat și la fel se închideau și pleoapele, cu o greutate fără corp și ar-
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cuirea genelor rămăsese aceeași, liniștită și fără să aștepte nimic.
Ce fericire colosală, a celui care nu mai cere, nu-și mai dorește și
nu mai așteaptă. Fericirea lui Dumnezeu. În odaie, curăţenie și li-
niște. La capul lui Mateiu, sora. La dreapta, fratele. La picioare,
icoana și fotogragia. 

Priveghiul e ca și-atunci când ţii pe cineva de mână care
îţi alunecă încet printre degetele tale nu îndeajuns de puternice
și aproape te bucuri că încă îl mai atingi înainte de a-ţi scăpa de
tot și-atunci când îi simţi falangele degetelor picăturile aproape s-
au plouat, s-au prăbușit ca de pe vârful unei mâini ude. Mama ar
fi murit iarăși dacă ar fi putut, din rădăcinile firelor de păr și până
în vârful tălpilor și-acum a rămas doar sora care privește și umblă
altfel, îi tremură mâinile, nu pleacă de lângă capul lui Mateiu nici
ca să bea apă și îi e frică să stingă lumina. 

Mama mă ţine de mână, o simt cum mă ţine de mână și
îmi frământă verigheta, se uită la venele mele proeminente ca la
niște semne nelalocul lor. Se uită din cer ca și cum, eu de ce tră-
iesc? Am simţit că are să-mi spună lucruri pe care nu mi le va
spune niciodată, că așa plecată are dureri pe care eu nu am să le
înţeleg și că prin suferinţa asta mama mea va fi veșnic plecată
dintre gândurile și marginile lumii noastre, că ea nu va supra-
vieţui decât ca o pradă și mi-am deschis atunci larg braţele și mi-
am zis că o s-o mântuiesc eu ca pe-o maica Domnului și-am vrut
în dimineaţa aceea să o cuprind ireversibil într-un puls de lumină,
s-o pot iarăși cuprinde și să o duc departe ca pe-o primă dragoste.
Eu îi duceam murmurul ca pe-o apăsare mai ușoară, doar știind
că acum în faţa morţii suntem două, slabe fiecare de spirit ca
două crengi mizerabile și uscate, chiar dacă eu încă mai suflam.
Odată cu mine, în arsura lacrimilor ne-îngerești pe care le purta,
mama a început iarăși să fie. Preotul mă privise cu milă ca pe o fii-
nţă biată, luată de guler și trasă afară dintr-un spaţiu al naivităţii
crase atunci când l-am întrebat de groapă, de slujbă și de oameni.
Mi-a mai spus și că ar trebui să-i mulţumim noi, oameni prăpădiţi,
că ni-l bagă în pământ și-atunci cu adevărat am înţeles singură-
tatea colosală pe care o îmbrăţișăm eu și mama, iubindu-l mereu
și mereu pe Mateiu și mai ales în faţa lui Dumnezeu. 

Când am ieșit la șosea, m-a izbit un frig și-o liniște care
nu mai erau nici ale morţii sau ale lipsei, ci ale refuzului. Doi bă-
ieţi de altar cu crucea și preotul stingherit, ca și cum uite ce-a fost
pus să facă, stăteau în stânga mașinii și dreapta era goală. Preo-
tul arăta de parcă oricând s-ar fi lepădat în faţa sătenilor și a lui
Dumnezeu chiar de grija și haina lui lungă, aurită și prost croită
de preoteasă. Aceea era o zi cu nori în care frigul, moartea și sin-
gurătatea erau încă și mai de nesuportat, de parcă acele altei
existenţe ar fi trecut străpungător norii și dealurile și-a fi ţintit
către mama mea și către mine, către un sat al regulilor și al mă-
surilor în care dacă o frunză nu cade la locul ei ceva se întâmplă
sau urmează să se întâmple. Lacrimile curgeau ca peste un po-
rţelan neșlefuit și din spatele gardurilor simţeam ochi și mâini în
agăţări curioase care pipăiau lemnul gardurilor ca să se pitească
mai bine pentru că nimeni nu îndrăznea să se lase văzut sau
măcar intuit de partea cealaltă a lumii în care se întâmpla păca-
tul. 

Pe Mateiu l-au coborât în groapă doi portari ai cimitiru-
lui, nimeni nu a vrut înaintea lor să-și murdărească atât de firesc
și-atât de neatent mâinile de paloarea morţii aceleia inadmisibile
și în timp ce ridicau coșciugul pe umeri mama a venit să-l plângă
pe băiatul ei. Era acolo vie și albă și mi-a atins mâna, mama mea,
mama Irina, s-a așezat în genunchi și a rămas răstignită așa cu
mâna pe marginea gropii, aplecată adânc spre un hău pe care l-
ar fi îmbrăţișat, scâncind și doar plângând neîntrerupt și demn. Și
în timp ce mama stătea aplecată deasupra gropii și în jurul ei oa-
meni nu mai existau la fel cum și Mateiu se duse de-acum de tot,
portarii îi urlau groparului de după gard, căci nu îndrăznise să se
apropie mai mult: Chiar așa, mă? Chiar așa? Da nu ţi-o zis doamna
Doina să fie de 1.72? Păi da băgăm mortu pe jumate? Nu ţi-ar fi
rușine..Hai mai repede încă 5 centimetri, stau oamenii după tine…

Mi-au spus că preoţii care plâng la înmormântări nu sunt
buni de nimic. Și mi-au spus că, dacă toţi ar lăcrima așa am sta cu
mortul pe marginea gropii până dimineaţă. Dar eu l-am văzut
cum se abţinea, i-am văzut nodul din gât și el știe, tocmai de asta
se ascunde sub veșmânt și-ar încerca parcă să-mi spună că el nu
e părtaș la așa ceva. Dar eu știu. Mi-au spus apoi că nu au voie, că
așa e rânduiala, să nu se spună predică sinucigașilor, nici așa, un
cuvânt două pentru cei care au rămas, că ei duc păcatul mai de-
parte și se căiesc pentru el toată viaţa. Cine-și duce mâinile la ochi
și plânge, duce dorul și suspină e păgân. 

Multe povești au curs printre aceste pahare. Nenumă-
rate palme s-au aplecat peste ochii mei morţi și mâini au căzut ca
secerate peste fruntea descoperită a lui Mateiu. Rânduiala veche
de biserică spune că preotul trebuie să se aplece, în timp ce cite-
ște Apostolul, peste mort, să-i atingă fruntea, mâinile și pântecul
în forma crucii. Lucrul se întâmplă repede, învălmășit, ca și cum
păcatul și spaima ar fi prea mari. În biserică doar eu plângeam. Eu
mă fac roșie la faţă, ridurile și cearcănele îmi devin proeminente
când plâng și acum ca întotdeauna m-am gândit la mama pe care
o puteam vedea albă și sprijinită de marginea coșciugului spu-
nându-mi mie uite ce frumos e, uite ce frumos, mângâindu-l pe
frunte, aranjându-i gulerul ca unui copil în prima lui zi de școală
sau care a visat urât și-acum a adormit într-un sfârșit la loc. Nu
mai osândesc pe nimeni. De când am împărţit colacii cu lumânări
și nimeni nu a vrut să mi le primească din mână, nu mai osân-
desc pe nimeni. M-am dus înapoi acasă cu coșurile pline și mi-am
zis că dintre toate nuielele gândurilor mele și dintre toate caznele
vieţii, fratele meu nu e o povară. El nu mă biciuiește. Mateiu m-a
târât după el undeva unde nimeni nu se crucește de moartea lui
sau a mea, nimeni nu se ascunde și nimeni nu se pitește de pri-
virea noastră și suntem lăsaţi să trăim în sufletele noastre înve-
ninate de dorul dragostei. Pe aici pe undeva, pe aici pe undeva
sigur, sigur trebuie să fie și mama…

PPrreemmiiuull  aall  IIII--lleeaa  îînn  ccaaddrruull  CCoonnccuurrssuulluuii  ddee  ccrreeaaţţiiee  lliitteerraarrăă
ppeennttrruu  lliicceeeennii  „„IIuussttiinn  PPaannţţaa””,,  eeddiiţţiiaa  aa  IIXX--aa,,  2244--2255  mmaaii  22001199
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FFRRAANNCCIISSCC PPAALL

TTrreennuull

Stau pe o bancă de arţar
Într-o gară din Canada cu mândria
Că stau cu picioarele pe pământ canadian,
Dar și cu mintea-n România.
Aștept un tren cu parfum de poeme,
Mai am niște speranţe,
Simt eu că de la o vreme,
Trecând peste distanţe,
Un tren va veni și pentru mine.

LLuucciiaann  PPeerrţţaa

NNeeîînnţţeelleeggeerree

Dacă strig la muză,
Lumea o să mă creadă necivilizat
Și n-o să-mi mai fie scuză
Faptul
Că din România am plecat.
Adevărul nu-l pot ascunde:
De-un timp nu mă prea aude!

MMăăssuurrăă

De când ai fost publicată,
Draga mea poezie,
Și apoi antologată,
S-au aruncat cu furie
Asupră-ţi, invidioși că exiști,
Critici uscăţivi și parodiști.           
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SSiimmppoozziioonnuull  NNaaţţiioonnaall  „„AAccttuuaalliittaatteeaa  CCeerrccuulluuii  LLiitteerraarr  ddee  llaa  SSiibbiiuu””,,  eeddiiţţiiaa  aa  XXVVIIII--aa

În zilele de vineri, 24 mai și sâmbătă, 25 mai, revista Euphorion a or-
ganizat cea de-a XVII-a ediţie a Simpozionului Naţional „Actualitatea
Cercului Literar de la Sibiu”. Prima zi a simpozionului s-a desfășurat
la Teatrul pentru Copii și Tineret Gong. După cuvântul de deschi-
dere al redactorului-șef al Revistei Euphorion Dumitru Chioaru, a
urmat o masă rotundă pe tema „Critica Cercului Literar. Centenar
Cornel Regman”. Masa Rotundă a fost moderată de Al. Cistelecan și
Nicolae Oprea. Cei doi critici au fost protagoniștii următorului mo-
ment din cadrul evenimentului, lansarea cărţii „Cornel Regman. A fi
critic literar” (Editura MLR, 2018) scrisă de Florina Lircă Moldovan.
Urmând tradiţia ultimilor ani, aceea de a avea invitat o revistă lite-
rară la care au lucrat sau care a continuat misiunea membrilor Cer-
cului Literar de la Sibiu, seara a continuat cu prezentarea revistei
„Viaţa Românească”, dar și cu evocări ale scriitorilor și criticilor care
au fost atât membri ai Cercului Literar, cât și angajaţi sau colabo-

ratori ai revistei. Au vorbit Nicolae Prelipceanu (redactor șef), Liviu Ioan Stoiciu și Tudorel Urian. A urmat acordarea premiilor Simpozio-
nului:
- Premiul „Cercul Literar de la Sibiu”, acordat revistei „Viaţa Românească”, redactor-șef Nicolae Prelipceanu, pentru promovarea literatu-
rii române. Prezentările au fost făcute de Nicolae Oprea și Ioan Radu Văcărescu
- Premiul „Euphorion”, acordat scriitorului Dinu Flămând, pentru întreaga operă și activitate literară. Prezentările au fost făcute de Al. Cis-
telecan și Dumitru Chioaru.
Prima zi a Simpozionului a fost încheiată cu un recital poetic moderat de Ioan Radu Văcărescu la care au participat Dinu Flămând, Nico-
lae Prelipceanu, Liviu Ioan Stoiciu, Andrei Zanca.

A doua zi a Simpozionului a continuat la Librăria Humananitas „Constantic Noica”. Ziua a debutat cu lansarea primului număr pe anul 2019
al revistei Euphorion (dedicat centenarului debutului editorial Lucian Blaga)- a prezentat Ioan Radu Văcărescu. Au urmat mai multe lan-
sări de carte:
– Carmen Elena Andrei și Dumitru Chioaru au prezentat „Abisul luminat” de Nicolae Balotă
- Etgard Bitel și Dumitru Chioaru au prezentat antologia „Viscolesc zăpezile albastre” alcătuită de Etgard Bitel
- Rita Chirian a prezentat volumul de versuri „Dereticarea timpului” semnat de Ligia Csiki
- Al. Cistelecan a prezentat volumul „Eseuri și însoţiri critice” semnat de Andrei Zanca.

Următorul moment al Simpozionului l-a constituit decernarea premiilor Concursului de creaţie literară pentru liceeni Iustin Panţa, ediţia
a IX-a:
- Premiul al III-lea, Ex Aequo: Oana Cicur și Robert Fazakas
- Premiul al II-lea: Ioana Tătărușanu
- Premiul I: Denisa Arcip

Evenimentul s-a încheiat cu recitalul actorilor Lerida Buchholtzer și Emil Cătălin Neghină din lirica poeţilor cerchiști.

CCoollooccvviiuull  IInntteerrnnaaţţiioonnaall  „„EEmmiill  CCiioorraann””

În zilele de vineri 10, sâmbătă 11 și duminică 12 ale lunii
mai 2019, la Rășinari, au avut loc lucrările celei de-a XXV-a ediţii a
Colocviului Internaţional „Emil Cioran”, desfășurat începând cu
anul1994. Ajuns la o ediţie jubiliară, Colocviul ce poartă numele gân-
ditorului de la Paris, originar din Rășinarii Sibiului, a creat cadrul
unui veritabil summit cultural sub coasta Boacii – „muntele magic”
al copilăriei invocate cu „nostalgia Paradisului” de desţăratul Cio-
ran, unde s-a regăsit un număr impresionant de cercetători și ad-
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miratori ai operei cioraniene, sosiţi de la Sibiu și din alte localităţi ale ţării și din străinătate. Evenimentul a avut un oaspete de onoare cu
totul deosebit, în persoana Alinei Diaconu, venită tocmai „din... Patagonia” imaginată de Cioran în convorbirile cu romanciera, traducă-
toarea și jurnalista din Buenos Aires, celebră în Argentina și devenită recent membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu. Stră-
dania acestei recuperări de literatură românească valoroasă, din exilul și diaspora sudamericană în literatura română contemporană,
precum și osârdia legată de invitarea tuturor participanţilor, se datoresc neobositei energii managerial-culturale a Ancăi Sîrghie, iniţiato-
rul evenimentului acestei ediţii jubiliare, care, împreună cu profesorul de filosofie Ion Dur au jucat și rolul de moderatori ai lucrărilor Co-
locviului. Începând cu acestă ediţie, Filiala sibiană a USR îşi ia în sarcină, împreună cu Primăria Răşinari şi Liga Culturală România – Franţa,
şi organizarea acestuia, având inclusiv iniţiativa instituirii unui premiu care să poarte numele Emil Cioran.

Comunicările invitaţilor au abordat, din varii perspective, aspecte interesante din opera și viaţa lui Emil Cioran şi au fost pre-
zentate pe parcursul a două zile, duminica fiind rezervată excursiei la Păltinișul de deasupra Rășinariului. Comunicările au fost susţinute
de Anca Sîrghie, Ioan Radu Văcărescu, Mihai Posada, Ada Stuparu, Aurel Goci, Claudia Voiculescu, Vlad Bilevsky, Rodica Brad, Doina Con-
stantinescu, Ion Dur, Alina Diaconu, Marin Diaconu, Radu Petrescu, Sorin Sasu, Daniel Ioniţă (preşedintele Academiei Româno – Austra-
liene de la Sydney), Gheorghe Răducan. Colocviul a cuprins şi o slujbă de comemorare a lui Cioran, un recital al actriţei Genoveva Preda
(Unde se duc iubirile, Simone Boué?) şi un spectacol de teatru susţinut pe uliţele Răşinariului de actorii Teatrului „Aureliu Manea” din Turda
(Exerciţii de admiraţie Emil Cioran). Alina Diaconu a vorbit despre prietenia sa, datând din anul 1985, cu gânditorul rășinăreano-parizian, dar
și despre prietenia legată cu Eugen Ionescu și cu Mircea Eliade, pe care i-a întâlnit de multe ori la Paris. Apoi a prezentat comunicarea Emil
Cioran și Argentina, lansând cu acest prilej și traducerea din spaniolă în românește, datorată Gabrielei Banu, prezentă la lucrări, a volumului
de memorialistică Dragă Cioran (Cronica unei prietenii). Cealaltă carte prezentată în cadrul Colocviului a fost traducerea în limba engleză a
studiului semnat de Ion Dur, cu titlul Cioran. A Dyonisian with the Voluptuousness of Doubt, prin care cercetarea profesorului sibian intră pe
piaţa mondială de carte. Organizatorii summitului cultural de la Rășinari merită toată recunoștinţa și lauda noastră pentru implicarea
responsabilă, generozitatea și ospitalitatea dovedite și în acest an: Bogdan Bucur, primarul comunei Rășinari, finanţatoare a manifestă-
rii în cadrul Agendei Culturale 2019 prin Asociaţia „Rășinari – Confluenţe Europene”, U.S.R. – Filiala Sibiu, reprezentată de preşedintele ei,
scriitorul Ioan Radu Văcărescu, care i-a oferit o Diplomă de excelenţă invitatei de onoare a Colocviului şi Liga Culturală din Sibiu, condusă
de Anca Sîrghie. Iar „declaraţia” summit-ului de la Rășinari a celei de-a XXV-a sesiuni de comunicări știinţifice prevede deschiderea a două
case memoriale, în comună: Muzeul Goga și Muzeul Cioran. Toate comunicările și conferinţele prezentate la această ediţie jubiliară vor fi
tipărite într-un volum reprezentativ.

„„RRoommâânniiaa  cciitteeşşttee””  llaa  SSiibbiiuu

În ziua de 22 mai 2019, a avut loc la Sibiu, la Biblioteca ASTRA, o etapă a proiectului „România citește” al Fundaţiei Ideea Euro-
peană. A fost prezentă Aura Christi, iniţiatoarea acestui proiect, de la revista Contemporanul și Fundaţia Ideea Europeană, care a adus la
Sibiu o serie de cărţi apărute în cadrul acestui binevenit și frumos proiect cultural. Astfel, au fost lansate la Sibiu volume apărute de cu-
rând la Editura Ideea Europeană: „Trupul de fum al zilei” de Rodica Braga, „Ultima frontieră” de Mircea Braga, „Geniul inimii” și „Ostrovul
Învierii” de Aura Christi. Au participat și au vorbit despre aceste apariţii editoriale, în prezenţa unui public select, autorii cărţilor, Andrei
Terian și Ioan Radu Văcărescu, iar actorii Cătălin Neghină și Lerida Buchholtzer au rostit din poezia Rodicăi Braga și Aurei Christi. 

HHyyppeerriioonn  --  330000  

Excelenta revistă Hyperion de la Botoșani a ajuns la numărul 300! Cu acest prilej, Gellu Dorian, redactorul șef al revistei, secon-
dat de Nicolae Corlat, a organizat la Botoșani și Ipotești, în zilele de 29 - 31 mai 2019, sărbătoarea revistei, fericit pusă în valoare și de eve-
nimentul ”Poeţi români la Eminescu acasă”. Au participat scriitori din toare regiunile României și din Botoșani, care au dus salutul lor
pentru revista sărbătorită. Au fost prezenţi la Botoșani Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, Leo Butnaru de
la Chișinău, Cassian Maria Spiridon, Marius Chelaru și Lucian Vasiliu de la Iași (la Botoșani a fost și o zi a Editurii Junimea), Ioana Diaco-
nescu, Doina Popa, Liviu Ioan Stoiciu și Marian Drăghici de la București, Traian Ștef de la Oradea (care a și primit Premiul Hyperion pe anul
2019), George Vulturescu de la Satu Mare, Ioan Radu Văcărescu de la Sibiu, Daniel Corbu, Nicolae Sava și Radu Florescu de la Piatra Neamţ
ș. a. Urăm prietenilor hyperioniști încă cel puţin tot atâtea frumoase „caiete botoșănene”!

ÎÎnnttîîllnniirree  ccuu  jjuurrnnaalliissttuull  şşii  ssccrriiiittoorruull  DDuummiittrruu  BBăăddiiţţaa

În data de 28 mai 2019, ora 18, la Librăria Humanitas „Constantin Noica”, un restrîns dar select public sibian, alcătuit mai ales
din foşti colegi şi profesori ai săi de la Facultatea de Jurnalistică din Sibiu, s-a întîlnit cu jurnalistul TVR şi scriitorul Dumitru Bădiţa din Bu-
cureşti, realizînd un viu şi interesant dialog despre locul şi importanţa poeziei/ literaturii în era Internetului. Cu acest prilej, scriitorul a lan-
sat volumele de poezie „Confesive” (Ed. Vinea, 2013) şi „evitaţi excesul de sare, zahăr şi grăsimi” (Ed. Paralela 45, 2018), prezentate de
Dumitru Chioaru şi, respectiv, Radu Vancu.
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