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Dumitru Chioaru

Fotocredit: Dan Păun

Criticul prin excelenţă al Cercului Literar

Editorial

Cercul Literar de la Sibiu şi revista editată de această grupare studenţească în 1945 au fost creuzetul în care
s-au format unii dintre cei mai importanţi critici postbelici: Ion Negoiţescu, Cornel Regman, Nicolae Balotă ş.a. Cu
doi ani mai înainte, în răspunsul la scrisoarea-manifest adresată de membrii fondatori ai Cercului Literar lui Eugen
Lovinescu în mai 1943, acesta saluta în foarte tinerii pe atunci cerchişti „a patra generaţie de critici maiorescieni”,
care îşi întemeiau judecăţile de valoare asupra literaturii pe primatul esteticului. Instalarea comunismului le-a retezat însă avîntul tinereţii, dar revenind pe scena literaturii după 20 de ani în care unii dintre ei au trecut prin închisori sau interdicţie de a publica, cerchiştii au confirmat pariul pus pe ei de marele critic interbelic. După
Decembrie 1989, Cercul Literar şi cerchiştii au stat permanent în atenţia criticilor şi istoricilor literari, care au abordat pe de o parte cu pertinenţă contribuţia lor la dezvoltarea literaturii române, iar pe de altă parte, au sancţionat disproporţionat compromisurile lor cu regimul comunist.

Revista Euphorion, care a preluat în 1990 titlul unei reviste a cerchiştilor rămasă în proiect ca urmare a oficializării proletcultismului, şi-a făcut o onoare din organizarea an de an a unui simpozion pe tema Cercului Literar, aducînd în dezbatere contribuţia cerchiştilor la dezvoltarea literaturii noastre, urmat de editarea unui număr
pe această temă. Simpozionul „Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu”, cu tema Critica Cercului Literar. Centenar
Cornel Regman, desfăşurat în 24-25 mai, a fost una dintre cele mai vii şi interesante ediţii, prin prezenţa unor personalităţi literare care au animat discuţiile în faţa unui numeros public. Discuţiile s-au axat mai ales pe figura şi
opera lui Cornel Regman, care a fost şi a rămas criticul prin excelenţă al Cercului Literar. Unii dintre aceşti scriitori:
Dinu Flămând, Liviu Ioan Stoiciu şi Andrei Zanca colaborează la realizarea acestui număr cu poezie. Alţii au răspuns
invitaţiei noastre de a colabora la tema numărului cu un articol sau eseu: Nicolae Oprea, critic din generaţia 80 care
şi-a găsit maestrul în autorul Explorărilor în actualitatea imediată, iar Florina Moldovan-Lircă, autoare a unei valoroase monografii consacrate operei lui Cornel Regman, oferă în articolul ei foarte interesante informaţii despre
familia de scriitori Regman, dintre care ultimul este Ştefăniţă Regman, semnatarul unei prezentări a selecţiei făcute de tatăl său din poeziile Etei Boeriu, menită să arate că traducătoarea Divinei Comedii a lui Dante este şi ea
o excepţională poetă. Tot la temă mai scriu şi alţi exegeţi ai operei cerchiştilor: criticii Gheorghe Grigurcu şi Iulian
Boldea, şi cercetătoarele Mirela Ocinic şi Florentina Răcătăianu.
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Gheorghe Grigurcu
Cornel Regman fa/ă cu proza

Putem vorbi despre Cornel Regman ca despre un personaj pregnant al propriei sale producţii critice. Unul cu profunde rădăcini poporane, megieș pe tărîmul relativ nou al exegezei, astfel
cum s-a mai relevat, cu prodigiosul humuleștean, cu isteţul Fiu al
Pepelei și cu părintele savant-faceţios al Ţiganiadei, din al cărui ţinut
de altminteri se trage. Rostirea sa dispunînd de subtile modulaţii
reflexive se descoperă tradiţională în fondul său, incredul-șugubeaţă, filtrată printr-o îndelungat rodată bonomie comunitară. Raţionalist circumspect, aidoma lui Șerban Cioculescu de care a fost
nu o dată apropiat, Cornel Regman dă dovada unui caracteristic
scepticism surîzător, jucăuș, ţinînd de-o arhaică matrice percepţională și de comportament. Un dramaturg al erei comuniste „a scris
pentru a fi publicat și pentru aceasta a fost în stare să înfrunte orice
potrivnicie a cenzorilor, cedînd la nevoie sau tîrguindu-se cu ei. Nu
e sigur dacă nu cumva și această «cădere la învoială» era urmărită
de prepotenţii zilei, mulţumiţi de a-l vedea o dată în plus pe scriitor, oricare ar fi fost el, la cheremul lor”. Opresiunea sau măcar supravegherea oamenilor scrisului sub regimul totalitar atinseseră
pragul unei nefaste saturaţii: „Prea numeroși pe kilometru pătrat,
securiști fără treabă hărţuiau oamenii în toată ţara, băteau cenaclurile literare care deveniseră adevărate curse de șoareci, iar «Cîntarea României», singura supapă permisă, producea în serie
slăvitori cu ziua, cu bucata sau cu toptanul”, Iar o anume artificializare a prozei făcea ca personajele să nu poată „respira din toţi plămînii”, văzîndu-se reduse „la o viaţă latentă”, sugerată printr-o
comparaţie agricolă: „Sunt tot mai puţine romanele generoase, cele
care asigură un cîmp larg de mișcare pentru niște personaje semnificative și interesante și în tot cazul coerente, neschematice, și în
care epicul e scutit a mai trece prin mașina de balotat paie”.
Tiparul vechi al fibrei lăuntrice a lui Cornel Regman, precum o chezășie a organicităţii, îl îndeamnă a fi atent într-un chip
particular faţă de noutate. În consecinţă s-a manifestat ca o nedepășită instanţă exegetică de întîmpinare a prozei, luînd adesea apărarea factorilor ameninţaţi de discredit, rea înţelegere, dispariţie.
Am putea vorbi despre un soi de ecologie critică. Într-o vreme frămîntată, cu avansuri ale formelor de producţie literară uneori pripite, cu dislocări nemotivate și confuzii, autorul Colocvialului vine cu
grija gospodărească pentru ceea ce se cade protejat, conservat. Astfel ia partea prozei (mai) scurte, povestire sau nuvelă, publicată o
perioadă în reviste, abandonată treptat în favoarea romanului:
„Mistica romanului, consolidată prin lăcomia de voluminos și monografic, părea a fi pierdut dintr-o dată orice putere, prozatorii căpătaseră parcă un fel de inocenţă, de imunitate la ispitele
cantitativului, o particulară nevoie de intimitate și căldură îi ţinea
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departe de halele vaste ale epicului”. Însă a fost „prea frumos ca să
fi putut să dureze”. Vina pare în principal a revistelor, care au lepădat „excelenta story”, din impresia că „starea vremii” i-ar fi nefavorabilă, în beneficiul unui material compozit, „căci revistele literare
se pot umple azi cu de toate, de la colaborări întîmplătoare cu articole despre te miri ce, pînă la cuvinte încrucișate”. Soluţia ar fi cea
de a redeștepta interesul pentru nuvelă. Exegetul o dibuie cu precauţie, apelînd la conștiinţa scriitorului ce ar putea fi atras pe calea
pozitivă printr-o cumpănită explicitare a chestiunii: „Nu cred nici că
elogiul în sine al nuvelei poate încălzi inimile. Dacă l-aș face totuși,
n-aș evita să spun că edificiul romanului nostru se înalţă și azi pe
un strat considerabil de povestire și că în foarte multe cazuri nu se
justifică nicidecum efortul disperat al unora de a inventa tot felul
de lianţi extravaganţi spre a uni elemente și materii din aceeași familie, legate de cînd lumea prin procedee mai naturale”. Prozatorul
e solicitat și prin specificarea faptului că exerciţiul nuvelistic ar fi „în
toate cazurile întineritor”, că alternanţa formelor epice constituie
un mijloc salutar, inclusiv pentru romancierul cu experienţă, de ași controla „forţa de sinteză, spontaneitatea și simţul economiei expresive”. Pledoaria apare coroborată cu exemple pertinente,
precum Hemingway, care, conform unor exigenţi „preţăluitori” ai
operelor sale, ar conta pentru posteritate doar prin cincisprezece
nuvele, sau Revista Fundaţiilor Regale, al cărei prestigiu s-ar datora

în largă parte „admirabilei echipe de nuveliști și (…) de nuveliste
care au creat nuvela de tip analitic și a universului citadin, precum
și nuvela fantastică”, echipă alcătuită din Anton Holban, Mircea
Eliade, Henriette Yvonne Stahl, Lucia Demetrius, Ovidiu Constantinescu, Oscar Lemnaru, Cella Serghi, Ioana Postelnicu, Dan Petrașincu etc.
Aceeași înclinaţie spre analiza grijulie, sensibilă la dezvoltarea și viabilitatea creaţiei literare, intuite ca un organism ce trebuie abordat printr-o pedagogie aplicată vitalităţii sale intrinseci, o
vădește Cornel Regman cînd se ocupă nemijlocit de opere și autori.
Contrastul alb-negru nu e maniera sa predilectă. Nu dorește a proclama entuziast ori a infirma drastic un text, ci a-l examina meticulos în vederea stabilirii unor trăsături multiple, a unui ansamblu de
nuanţe, cu scopul proporţionării calităţilor și defectelor care de regulă coexistă în același product. O străbună sapienţă îl împiedică a
le izola jubilant, riscînd artificializarea actului critic. Autorul Explorărilor în actualitatea imediată procedează metodic, „răbduriu” (un

cuvînt care-i place), pîndind parcă opera în creșterea și-n eventuala
sa descreștere, atît în cadrul antum cît și în cel postum, ultimul subordonat în speţă inevitabilelor „mutaţii” ale valorii estetice. Negreșit din această „bătrînească”, apăsată conștiinciozitate prudentă,
5
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oricum nedispusă la tranzacţii, la fluctuaţiile clipei, uneori, să admitem, cu dezavantajul unor măcar părelnice secvenţe pedante, i
s-a tras lui Cornel Regman o anume nerecunoaștere în cercurile instituţionalizării, dornice de poziţii mai „simple”, mult iubitoare de
partizanat. Dar criticul nu și-a îndoit niciodată genunchii în faţa marilor reputaţii nici ale trecutului, nici ale prezentului. N-a acceptat,
în felul său calm, protocolar, nici un idol. Să urmărim cîteva din propoziţiile sale inconformiste, care nu pleacă neapărat dintr-o poftă
polemică, ci dintr-o aspiraţie la obiectivitate, adică dintr-o umoare
senină ce situează afirmaţia și negaţia pe un plan tensional al echivalenţei. Începem cu o opinie neortodoxă la o „capodoperă” ca și
axiomatică precum Ion al lui Rebreanu, carte apreciată în epocă (o
epocă ce nu s-a epuizat!), după cum precizează criticul, nu numai
drept „simptomatică”, ci și drept „providenţială”: „Dar prelungirea
acestui statut dincolo de circumstanţele momentului nu-i conferă
drepturi la admiraţia în perpetuitate a cititorului: o tot mai vădită
rezistenţă arătată neîmbietoarei, pe alocuri inabil-rezumativei narativităţi ridică serioase îndoieli cu privire la preeminenţa pe care,
în virtutea inerţiei, romanul o mai deţine în cuprinsul poeziei epice
românești”. Reamintim că atari rezerve se asociază cu cele similare,
semnate de nume de rang, precum Tudor Arghezi și I. Negoiţescu.
O „revizitare” a operei lui Rebreanu plutește așadar în aer. Dacă o
asemenea pedală „negativă” la un „clasic” arhicunoscut putea nedumeri, suntem în măsură a presupune marea iritare produsă de
consideraţiile „eretice” adresate de Cornel Regman unor autori în
viaţă, deprinși adesea cu univocitatea elogiului ce s-ar cuveni a îmbrăţișa totalitatea textelor pe care le-au publicat. Un conspect al
opiniei asupra lui Marin Preda sună astfel: „Aproape fiecare din cărţile sale de la Intrusul încoace se vrea dezvelirea unui organ lezat
sau incizarea în dreptul cîte unui segment esenţial sau a unor centri
sensibili ai organismului social-moral. Rezultatele nu s-au arătat
însă pe măsura ambiţiei, efortul e de cele mai multe ori scrîșnit, iar
mijloacele inadecvate. Delirul, Marele singuratic sunt ratări răsunătoare și chiar Cel mai iubit dintre pămînteni, suma iluziilor autorului, e irigat de un sistem ideatic prea sumar pentru vastitatea
proiectului, împrumutat parcă epocii preindustriale”. Apreciat sub
raportul realizării fabuloase a unei „halimale brăilene și bărăgănene”, aduse „la zi” prin ambiţia naratorului actual, „chinuit de a
scrie roman”, Fănuș Neagu e, în optica lui Cornel Regman, un talent
„mai ales de ordinul irepresibilei nevoi de expresie, de comunicare
cu orice preţ, dar nu pentru că naratorul ar avea ceva deosebit de
spus, ci pentru faptul că facultatea spunerii, servită și de o excelentă memorie anecdotică și a gesturilor, o are dezvoltată într-un
chip neobișnuit”. E adevărat, măgulitor identificat cu „ceva între
Anton Pann și Ion Creangă”, deci, am putea adăuga, avînd o valenţă
comună cu criticul! Însă, regretabil, „aripa patetică a înjghebării
sale” (ÎÎngerul a strigat) o reprezintă, prea puţin convingător, „latura
istratiană, neconsolidată, atît de deosebită de vocaţia nastratinescă
a scrisului lui Fănuș Neagu”, o „sarcină tragică” pusă în cîrca unui
„personaj nevertebrat”, „insuficient gîndit”. Romanele lui Al. Ivasiuc
reclamă, prin ostentativa lor intelectualizare, „un cititor deplin format, dornic să întîrzie pe marginea paginilor” dar, vai, în același
timp „un cititor suficient de îngăduitor și răbdător, capabil să se
«mobilizeze» pentru a trece peste niște slăbiciuni reale ale cărţilor,
care, neînvinse la timp, s-au perpetuat, puţin modificate, de la un
roman la altul”. Rodul rebarbativ de „filozofeme” și „mediteme”, vizibil mai cu seamă în Inter val, n-ar reprezenta decît o „veritabilă
plantaţie de cuie, cum ar spune un poet”. După ce lui Augustin Bu6
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zura i se consemnează „progresele”, criticul crede că trebuie să vorbim și despre „inerţiile” lui, consistînd în unele „tipare prestabilite,
ce nu i se potrivesc”. Fiind un roman bizuit pe ironie, tratînd un prezent „viu” și „acaparant”, Orgoliile apare grevat de inserţiile în trecut, „induse arbitrar”, nu altfel decît ca un „supliment de
«senzaţional»”. „La întîlnirea impresiei de adaos care nu aderă contribuie pe de o parte unele inabilităţi de construcţie (…), pe de altă
parte nesocotirea flagrantă a legilor firescului, a raporturilor posibile
între oameni, mai ales într-un mediu cu tradiţia convenienţelor care
reclamă o bună cunoaștere a graniţelor dintre compatibilităţi și incompatibilităţi”. Mai precis se produce o inversare a mecanismelor
mentale și verbale între mediul rural și cel citadin: „dacă în romanul
satului se făcea abuz de subtilităţi și de intelectualism, romanul intelectualilor, al «elitelor» profesionale simplifică dimpotrivă ecuaţia,
pînă la a transforma necesarul partener de dialog, personajul cu
semnul minus, într-o emanaţie tenebroasă de roman-foileton”. „Ura
de melodramă” a autorului ce-l stigmatizează pe ex-procurorul Constantin Redman scade semnificaţia uman-estetică a temei pe care
acest „satanic” ins pare a o ilustra.
Paginile critice ale lui Cornel Regman au o alură de expertiză. Ţesătura lor artistică individualizatoare nu răspunde decît rar
în intemperanţa pamfletului, după cum investigaţia minuţioasă ce
le distinge nu posedă un substrat neapărat maliţios. Exegetul se
vrea și reușește a fi un meșteșugar de performanţă al domeniului
său, aidoma unui ceasornicar pasionat a regla mașinăriile ce indică
pulsul valorii. Dar francheţea tranșantă a stilului său comportamental a surprins dezagreabil într-un mediu în care ambiţiile scriitoricești erau inflamate, orice s-ar spune și prin contactul lor cu
modelul propagandistic al totalitarismului, maniheist și autoritarist,
provocînd ispita gloriilor regizate și fluturînd imaginea tabuizărilor.
Înfruntînd prejudecăţile, acest membru marcant al Cercului literar
sibian a fost un spirit lucid, vertical, exponent al normalităţii critice
în vremuri anormale. Onest, grav sub masca sa adesea ludică, desăvîrșit stăpîn al idiomului jovial ce și l-a forjat, Cornel Regman rămîne un martor în nota realist-tradiţională a naturii sale interioare,
unul dintre cei mai credibili ai epocii noastre abundînd în martori
falși ori măcar timoraţi. Unul dintre criticii cei mai de seamă ai literelor românești.
P.S.: Citim cu surprindere în revista Apostrof, sub semnătura Nicoletei Cliveţ, un comentariu al cărui obiect, mai mereu minimalizator, este Cornel Regman. Nu doar că se exagerează vădit
puţin semnificativa, silita sa prestaţie „realist-socialistă”, dar i se
aduc acestuia o sumă de mai mult decît discutabile reproșuri. Criticul ar fi avut o „reputaţie (întemeiată) de cusurgiu”, ar fi fost grevat
„de chimia propriului spirit, în care unele ingrediente au prisosit
(maliţia, de pildă), în vreme ce altele au cam lipsit (empatia, «dicţiunea ideilor» în sens martinian, dar și acea calitate «de a fi ductil, bun și repede conducător de opinie»…)”. Suplimentar, Cornel
Regman ar fi beneficiat doar de o autoritate „consultativă” (?), de
rang inferior, suferind de un „dogmatism rezidual”. Punctul de plecare al execuţiei îl constituie temeinica monografie consacrată criticului cerchist de către Florina Lircă-Moldovan, care și-ar fi
„compromis demersul” prin… „regmanofilie”. Așadar avem a face
cu un lest al rezistenţei conformiste cu care Cornel Regman s-a confruntat o viaţă întreagă, precum o sancţiune aplicată spiritului său
independent, expresiei sale atît de suculent personalizate. Regretabil.
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Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Cornel Regman la centenar

Cornel Regman (28 noiembrie 1919 – 14 iulie 1999) este singurul dintre criticii Cercului Literar de la Sibiu (I. Negoiţescu, Nicolae
Balotă, Eugen Todoran, Ovidiu Drimba, Radu Enescu, Ovidiu Cotruş)
care a rămas fidel genului foiletonistic până la moarte. Şi-a exercitat laborios rolul de cronicar literar începând din 1945, în Revista
Cercului Literar, încheindu-şi periplul de comentator avizat al literaturii române la Viaţa Românească şi Jurnalul literar. Cu excepţia unui

„studiu de tipologie literară” din 1973, Agârbiceanu şi demonii şi a
unei „biografii a operei”- Ion Creangă (1995), criticul format în atmosfera elevată a Cercului sibian şi-a concretizat consecvent vocaţia de explorator al actualităţii literare. Cele zece culegeri de cronici
– între Cărţi, autori, tendinţe (1968) şi Dinspre “Cercul Literar” spre
“Optzecişti”(1997); plus volumele postume – se înscriu în direcţia elaborării istoriei vii a literaturii române contemporane, lucrare efectuată cu perseverenţă, deşi fără declaraţii făţişe. Lovinescian prin
atitudinea apăsat estetică (conform Manifestului CLS), Regman urmăreşte acelaşi program riguros de investigare a perimetrului literar, ghidându-se, însă, după criteriul Selecţiei din selecţie (cum se
intitulează culegerea de cronici literare din 1972). Deşi a debutat
editorial cu mare întârziere ( la 47 de ani, precum Arghezi), primele
sale contribuţii publicistice datează din 1941, fiind găzduite în revista studenţească din Sibiu, Curţile dorului. Aşadar, de mai bine de
o jumătate de secol, Cornel Regman a explorat literatura română în
căutarea filoanelor ei aurifere. Şi o face nu printr-un simplu act de
prezenţă, ci implicându-se fără menajamente în vâltoarea fenomenului. Răspunsurile la anchete, participările la dezbateri revuistice
şi interviurile însumate în secţiuni ale volumelor Noi explorări critice
(1982) şi Ultime explorări critice (cu apariţie postumă) sunt menite
să ilustreze, o dată în plus, acest gen de implicare în act a criticului
exigent şi cu ţinută morală. Verticalitatea morală a fost dovedită şi
în plan existenţial, atunci când a refuzat să devină informator al Securităţii (asemenea lui I.D.Sîrbu, spre deosebire de Negoiţescu şi
Doinaş). Deşi a trecut prin momente dramatice în prima parte a vieţii: excluderea din partid (partidul unic în care intrase cu câţiva ani
în urmă din motive idealiste) în 1950 ca „duşman de clasă”; interzicerea dreptului de semnătură, eludată un timp prin apel la pseudonimul Dan Costa; demiterea de la ESPLA din 1956 operată de noul
director Petru Dumitriu; excluderea din Uniunea Scriitorilor în 1959;
marginalizarea şi debutul editorial întârziat.
„Criticul român e înainte de toate un publicist” – este convingerea căreia autorul Explorărilor îi dă curs în acţiunea sa de durată. Ca
partizan al criticii în mişcare, el preconizează însă comentariul pretenţios şi inconfortabil, din care să transpară efortul de generalizare şi dominare a materiei explorate. Este un deziderat subliniat
adesea, invocat cu stăruinţă în diverse culegeri. Nimic mai condamnabil nu-i apare criticului decât abordarea operei fără o idee
limpede sau încercarea de a masca absenţa opiniei personale. În ultimă instanţă, cronicarul de la Viaţa Românească din ultimii ani se individualizează prin afirmarea răspicată a opţiunilor, prin decizia şi
puterea de judecată dreaptă. Atare profesiune de credinţă – de bun
simţ (estetic) în fond – se confirmă în cronicile adunate în volume
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mai mult sau mai puţin omogene. Analizând producţiunile de ultimă oră ale unor scriitori de vârste şi stiluri diferite, criticul nu ezită
să liciteze neîmplinirile sau, în termeni proprii, „uzul şi abuzul”.
Sentimentul aşteptării capodoperei şi credinţa în idealul
perfecţiunii fac parte din programul criticului care înalţă ameţitor
ştacheta valorică. Altfel spus, se vădeşte un critic hiper-pretenţios,
a cărui maximă exigenţă funcţionează invariabil, ca principiu fun-

damentul, în momentul contactului cu literatura. Obiectivitatea, intransigenţa alcătuiesc, aşadar, promontoriul de unde se purcede
spre distingerea nuanţelor, gradarea trăsăturilor pertinente şi ierarhizarea cât mai veridică a valorilor actuale. Calea analizei iscoditoare este prezidată, în acest fel, de imperativul justeţii. O definire
indirectă a crezului estetic se află într-un reproş adresat unui diletant într-ale criticii: „destule injustiţii şi erori de gust, schimbările
derutante de criterii şi de opinie, subiectivismul cronic ca efect al
umorilor şi al jocului de simpatii şi antipatii, aproximativul în materie de expertiză, aliat cu suficient snobism.” Metehnele incriminate
delimitează prin recurenţă poziţia lui Cornel Regman în procesul valorizării: justeţe şi gust sigur, stabilitatea criteriilor şi fermitatea opţiunii, realism şi siguranţă în judecată. Sunt acestea, în mare,
cerinţele criticii lucrătoare „care sortează fără răgaz, curajoasă, tenace” în scopul alegerii „firişorului de aur din multul nisip”. Că actul
critic astfel înţeles presupune eforturi trudnice şi mai puţin sentimentul sărbătorescului este un adevăr cert, dar cred că Regman a
reuşit să concilieze în mod fericit starea de trudă cu starea de sărbătoare. Ce altceva să însemne maniera colocvială de apreciere a
operei decât o invitaţie subînţeleasă la un democratic banchet literar?
Adresându-se principial unui prezumtiv cititor exigent, el
va îmbina claritatea cu expresivitatea. Pentru Cornel Regman importantă este funcţionalitatea criticii, prea ades marcată de un „început de păsărească”, îndepărtând publicul virtual prin abuz
conceptual. Formularea plastică şi, de cele mai multe ori, hâtru-insidioasă tinde, dimpotrivă, să bine-dispună un cititor ideal, pregătit
să savureze sentinţele exprimate fără echivocuri, într-un limbaj pe
cât de insolit pe atât de propriu unui stil inconfundabil. Expresia neaoşă, dintr-o bucată, coabitează cu neologismul în sintagme zemoase, mărturisind astfel credinţa în popularitatea actului critic ca
atare. Spirit incomod şi polemic prin natura sa, criticul moşteneşte
blajinătatea tipic ardelenească, iar limbajul păstrează seva de acasă.
Cronicarul actualităţii literare se vădeşte un gurmand al locurilor
comune, al truismelor şi silniciilor limbajului din scrierile confraţilor
abordate cu umor şi ironie. Ca stare de spirit, el arborează vioiciunea, opusă solemnităţii, care se traduce prin pagina vie, colorată şi
frazarea decis-expresivă. Sunt calităţi ale textului critic care se
impun pe fondul opoziţiei structurale faţă de pedanterie şi didacticism. Cum remarca Virgil Nemoianu, în acest sens, „Regman folosea cuvântul ca pe un mulinet care ştia să rănească, fără a ucide;
fraza lui era flo0retă, nu iatagan. De altfel aceste fraze erau adevărate tezaurizări de limbă română, abundentă, neaşteptată şi consistentă în întortocherile ei.”
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Portretul cronicarului literar s-a conturat pe îndelete din
delimitările acestuia în raport cu acţiunea paralelă a confraţilor critici, aşa cum reiese din Cică nişte cronicari (1970), carte singulară, nu
doar în acel moment literar, unde este problematizată condiţia cronicarului. Criticul este chemat să-şi exprime opinia „francă, directă,
remarcabilă prin cutezanţă şi siguranţă”. Dar opinia tranşantă trebuie argumentată cu bună-credinţă, să fie „calificată”, implicând
astfel inteligenţa, cultura şi probitatea formatorului de opinie. Radicalismul judecăţii critice constituie pentru Cornel Regman semnul francheţei şi al demnităţii profesionale. Profilul său moral s-a
configurat pe temeiul unor consacrate principii etice, însemne sigure ale mediului auster de formare spirituală. Atitudinea morală
presupune în cel mai înalt grad libertatea opţiunii, sinceritatea omeneşte posibilă în absenţa compromisului, ca şi stigmatizarea suficienţei şi concesivităţii, a frivolităţii şi diletantismului. A uza de
virtuţile pamfletului în foiletonistică – este o procedură pusă adesea
pe seama predispoziţiei temperamentale. Dar la autorul Explorărilor este evident că reprezintă expresia probităţii şi eticii sale implicite. În fond, judecăţile prompte şi irevocabile sunt absolut necesare
în contextul proliferării aproximărilor concesive sau entuziast-simpatetice.
În pofida alcătuirii secvenţiale, seria de explorări critice îşi
revendică omogenitatea intrinsecă, datorită preocupării constante
pentru elucidarea raportului dintre tradiţional şi modern în literatura română. Ideea susţinută de Cornel Regman se referă la conlucrarea dintre vechi şi nou într-o literatură cu vocaţia deschiderii, dar
care asimilează elementul modern fără resentimentul rupturii.
Exemplul ilustrativ ar fi Tudor Arghezi: „Acţiunea poetului Arghezi,
deosebită sensibil de a foiletonistului, artist şi el în ultimă instanţă,
se va exercita cu precădere asupra formelor şi a tiparelor tradiţionale, cărora, ca şi Eminescu altădată, le va inculca valori noi, o semantică revoluţionată, o sinteză de energii şi opoziţii stăpânite”. În
fapt, cronicile consacrate scriitorilor contemporani, unii mai vârstnici, alţii destul de tineri (cei mai mulţi, optzecişti), urmăresc modalităţile de rezolvare a ecuaţiei dintre tradiţional şi modern,
procesul de adecvare a substanţei dintotdeauna la tehnicile moderne. Partizan al criticii de recepţie, Cornel Regman nu exclude din
preocupările sale procedeele „criticii de însoţire”, care vizează operele deja fixate în opinia curentă. Cum se vede din exegezele tematice despre Ion Agârbiceanu şi Ion Creangă, dar şi din studiile despre
alţi scriitori clasicizaţi reunite în volumul Întâlniri cu clasicii. Sub atari
auspicii, judecata promptă, pronunţarea clară şi rapidă a verdictului critic presupun şi o analiză minuţioasă, explicarea unei lucrări
oarecare prin fixarea obligatorie într-un context mai general. În analiza propriu-zisă sunt folosite orice sugestii care „introduc în intimitatea procesului de creaţie”. Preocupat să distingă ideile
structuratoare, el caută tropismele operei comentate în substanţa
scrierilor anterioare. Cantonarea criticului în limitele exerciţiului foiletonistic (cu excepţiile amintite) se datorează şi convingerii că
punctul de plecare către veritabilele sinteze se află în perimetrul recepţiei curente. Aşa se face că viziunea panoramică asupra literaturii române postbelice a fost realizată de Cornel Regman din
fragmentele „explorărilor” presupunând doar o rearanjare sintetică.
*
Susţinerea literaturii tinere. Orientarea revistei Viaţa Românească către literatura tânără devine evidentă după un deceniu de
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la numirea lui Ioanichie Olteanu ca redactor şef, secondat de şeful
secţiei de critică Cornel Regman. Prin iniţiativa lor - rămasă unică
sub comunism, pe lângă diavoleştile concursuri editoriale – a fost
lansat un concurs naţional de manuscrise, la care participă peste o
mie de scriitori în devenire, un flux tânăr care i-a luat prin surprindere şi pe organizatori, cum se menţionează în Poşta Concursului literar: „Interesul trezit de concursul literar al “Vieţii Româneşti”
depăşind sensibil aşteptările noastre cele mai optimiste, am fost
nevoiţi (…) să prelungim până la 15 iulie termenul de primire a manuscriselor (fixat iniţial la 31 mai), dând astfel posibilitatea de participare şi acelor autori care vor fi aflat cu întârziere de iniţiativa
revistei noastre. Că am avut dreptate procedând aşa o dovedeşte
afluxul neîncetat de participări, sporit simţitor în ultima parte a intervalului” (nr. 7/1984). Premierea din 1984 reprezintă, în fapt, actul
de recunoaştere al noii generaţii literare, care se va numi, mai încolo, generaţia optzecistă – pe atunci fiind etichetată ironic: „generaţia în blugi”- , fiindcă toţi premianţii sunt optzecişti întârziaţi,
dispersaţi şi îndepărtaţi de planurile editoriale prin vitregia vremii,
cu se vede din lista premiilor: Ioan Morar, Marin Lupşanu, George

Vrânceanu, Dinu Olăraşu, Nicolae Sava, Dan Stanciu (la poezie), Gheorghe Crăciun, Ovidiu Hurduzeu, Daniel Vighi, Andrei Grigor, Maria
Mailat, Leonard Oprea, Paul Tumanian (la proză), Mihai Dinu, Ştefan Borbely, Constantin Mitră, Nicolae Oprea, Bogdan Ghiu, Gheorghe Iova, Ion Bogdan Lefter (la eseu). Toţi erau pe-atunci scriitori
marginalizaţi, aruncaţi în funcţii obscure (muncitor, funcţionar, îndrumător cultural, până la profesor navetist) şi în locuri periferice,
departe de centru (de la Lehliu-Gară până la Odorheiul Secuiesc),
care au primit, astfel, un mare sprijin moral, nu doar material. În
afara securizării absolute a concursului (semnăturile fiind identificate după motto-uri), rolul încurajator i-a revenit juriului, alcătuit
din Vasile Andru, Cezar Baltag, Ioanichie Olteanu, Mircea Horia Simionescu şi Cornel Regman, un juriu fără preşedinte, dar coordonat, după toate indiciile, de criticul din urmă, care ieşise la pensie,
dar gira în continuarea direcţia critică a Vieţii Româneşti. Aşa se face
că în anii 1984-85, se concretizează politica de întinerire a echipei
de cronicari ai revistei; fiind promovaţi la Comentarii critice (trecând
de la rubrica Miscelanea) Radu Călin Cristea, Mihai Dinu Gheorghiu,
Ion Bogdan Lefter, Nicolae Oprea, Radu G. Ţeposu, de obicei flancaţi de titularii consacraţi ai rubricii, Cornel Regman, M. Niţescu şi
Gheorghe Grigurcu.
Deloc întâmplător, Cornel Regman îşi intitulează ultima
carte antumă de cronici literare Dinspre „Cercul Literar” spre „Opzecişti”, din 1997. (Au mai apărut până în anul morţii „aforismele vesele şi triste” din Reflexii şi reflexe – 1997 şi o culegere de studii
despre scriitorii canonici Întâlniri cu clasicii 1998). Tabloul sinoptic
(chiar dacă lacunar) al receptării literaturii tinere, prin exponenţii
de vârf ai optzecismului în poezie, îi cuprinde pe: Mircea Cărtărescu,
Ion Stratan, Florin Iaru, Nichita Danilov, Marta Petreu, Alexandru
Muşina, Magda Cârneci, Iustin Panţa, Ion Mureşan, Emil Hurezeanu,
Ioan Es. Pop, Traian T. Coşovei, Ioan Vieru, Mircea Petean, Dan Damaschin şi Liviu Ioan Stoiciu. Adăugând doar doi prozatori (Bedros
Horasangian, Alexandru Vlad) şi un critic literar (Mircea Scarlat). El
va fi completat sumar în Ultime explorări critice, culegere eterogenă
de foiletoane care apare postum (2000) cu alţi câţiva poeţi reprezentativi (George Vulturescu, Ioan Flora, Ioana Crăciunescu, Nicolae Ionel, Horia Gârbea, Dan Stanca, Daniel Bănulescu) şi prozatori
(Alexandru Ecovoiu, Ioan Groşan, Răzvan Petrescu, iarăşi D. Bănulescu).
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Cornel Regman şi Ion D. Sîrbu. Deşi s-au născut în acelaşi
an, Cornel Regman şi Ion D. Sîrbu n-au făcut parte din aceeaşi promoţie universitară, din cauza mobilizării în armată a lui Sîrbu imediat după bacalaureat, urmată de trimiterea pe front la un an după
înscrierea la Facultatea de Filosofie şi Litere; Regman îşi va îndeplini
stagiul militar după absolvire, ca furier. Aşadar, sunt promoţii decalate: primul fiind student în anii 1938-1942, coleg cu Radu Stanca,
Ovidiu Drimba şi Eugen Todoran; celălalt, în intervalul 1940-1945,
împreună cu mai tinerii I. Negoiţescu, Eta Boeriu şi Ioanichie Olteanu. Dar vor deveni prieteni în cadrul intim de emulaţie creatoare
al Cercului Literar de la Sibiu (şi al revistei), o prietenie care va dura
peste ani, dincolo de sincopele existenţiale care îi despart. Iar fostul cronicar al Revistei Cercului Literar va urmări neîntrerupt, cu atenţie afectivă, evoluţia prozatorului lansat în primul număr al revistei.
În volumul postum al lui Cornel Regman, Patru decenii de proză literară românească (Ed. Institutului Cultural Român, 2004), îngrijit de
Ştefăniţă Regman – un istoric literar care, chiar dacă locuieşte la
Paris, întreţine vie memoria tatălui său, cu restituiri şi documente
legate de Cercul Literar – sunt selectate cele mai importante opinii
(din studii, recenzii, interviuri) despre I.D. Sîrbu din anii 1982-2005.
Într-un interviu din 1982, Cornel Regman anticipează succesul „nuvelisticii satiric-utopice” din culegerea în curs de apariţie.
După apariţia volumului Şoarecele B şi alte povestiri (1963), va scrie
cea mai pertinentă cronică literară dintre cele care vor apare în acel
moment, sub titlul Un maestru al râsului…himeric. Cunoscând îndeaproape laboratorul de creaţie al prietenului său, cronicarul clasifică prozele în două categorii care se disting prin intervenţiile
ulterioare ale autorului asupra primelor variante: scrise înainte de
1957 (anul arestării; desigur, într-o cronică din ’83, nu putea fi menţionat acest detaliu semnificativ; n. N.O.) şi după 1964 (anul următor
eliberării din temniţă). Şi subliniază modificările survenite în text
prin rescriere: „În toate cazurile, textele mai vechi au suferit modificări: remedieri, amplificări (stilistice), noi soluţii de finalizare etc. –
operaţii despre care o cronică a ediţiilor nu va putea însă referi cu
uşurinţă, pentru extrem de simplul motiv că povestirile – cu una sau
două excepţii – n-au fost publicate, autorul putând astăzi considera
drept stadii de lucru şi ceea ce, la un moment dat şi pentru un restrâns grup de auditori din epocă, se prezenta ca produs finit.” Riguros în analiza textelor, exigent şi imparţial (inclusiv cu prietenii
cerchişti), Cornel Regman îşi exprimă, totuşi, dezacordul faţă de
unele modificări aduse manuscriselor iniţiale, în stilul inconfundabil îmbibat de ironie şi umor: „Multă vreme am păstrat şi despre
Enuresis nocturna impresia unei excelente isprăvi satirice, a unei
şarje binedispunătoare la adresa, de astă dată, a descendenţilor niţeluş estropiaţi ai castelor şi castelelor din mai vechea Transilvanie,
şarjă în care existenţialul şi picanteria se reunesc sub semnul drolaticului. Până la urmă, ţinta acestei maliţii afurisite este psihanalizarea comică a „pundonorului”, reluată în versiunea modernă
scăpărătoare de spirit, bine hrănită cu achiziţii de cultură, cu serii de
precepte şi ziceri care clipesc spre cititor din toţi ochii. Dar cititorul
care mă găsesc a fi astăzi, n-a mai participat la fel de însufleţit la
lectura noii versiuni.” Apropiind povestirile lui Sîrbu de spiritul caragialian reliefează, mai departe, cu entuziasm, talentul de comediograf al acestuia: „Nu atât pentru că şarja, atât de legată de scenă,
de bufonadă, e proprie şi felului de a fi al Naratorului Sîrbu, care îngroaşă, îngrămădeşte, amalgamează, exagerează, pune în cârca
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personajelor poveri groteşti, execută pe seama şi în spatele lor, ca
în cea mai histrionică evoluţie de commedia del-l’arte, strâmbături,
imitaţii, tumbe, cât mai ales pentru că, spre deosebire de epica propriu-zisă care presupune şi planuri neglijate, detalii în treacăt, menţinute în umbră , nedestinate actualizării, cel mult menite să creeze
atmosferă sau poate chiar numai să dea senzaţia adâncimii, amplorii etc., la povestitorul de tip caragialian – şi Sîrbu este unul din
aceştia – asişti la o succesiuni de obiecte perfect şlefuite, finisate…”
Imediat după momentul revoluţionar din decembrie ’89‚,
cu privilegiul de a fi citit capodopera romanescă a lui I.D.S. în manuscris („prima operă epică de anvergură a literaturii noastre care
tratează tăios, fără menajamente, cu un sarcasm nimicitor anii de
dictatură comunistă”), îi recunoaşte fără ezitarea valoare şi presimte succesul la cititori: „Romanul Adio, Europa!, prin multiplele
sale faţete, e rezultatul unei meditaţii stăruitoare şi aprofundate,
tragic începută încă în strâmtimea celulei, de-a lungul a şapte ani
de detenţie crudă, meditaţie prelungită în amăgitoarea libertate a
ceauşismului (…) Curajul autorului de a fi dat o operă nereţinută de
nici o prudenţă conformistă, de nici o „cheie” împovărătoare şi circumstanţială, în plus o operă cu adevărat reprezentativă, împlinită
artisticeşte, se va vedea răsplătit prin largul ecou de care cu certitudine se va bucura publicarea romanului.” (Lectură în manuscris…;
în revista Memoria, 1990) În fine, răspunzând la ancheta Caietelor
critice din 1995 (număr special dedicat prozatorului), Regman conturează, prin oglinda operei, portretul moral şi spiritual al prietenului cu destin tragic – care „se dezvăluie de la sine celui ce-i
parcurge opera, de la primele nuvele de un haz satiric nebun, scrise
unele sub proletcultism, până la zugrăvirea acelui pandemoniu cu
diversele lui faţete care a fost tot timpul comunismul. Pentru a cărui
reprezentare se cerea nu numai dar satiric din belşug, dar şi gândire matură şi experimentată, mult curaj civic şi putere de abnegaţie, ceea ce Ion D. Sîrbu a dovedit din plin că posedă.”
Ion D. Sîrbu îi schiţase în direct profilul prietenului corespondent, într-o scrisoare păstrată în arhiva familiei (doamna Zorina
şi Ştefăniţă Regman), datând din 27 iulie 1987. Reproduc un fragment din „Addenda” la teza de doctorat a Florinei Moldovan-Lircă
Familia Regman – o familie de cărturari ardeleni: „Ai o operă. Habeas
opus. Eşti Cornel Regman. Ai un stil şi un punct de vedere. Nu eşti
prea temut (ca alţii, nu faci parte din nici o mafie, grupă, trib). Suspendat între tineri şi bătrâni, între Agârbiceanu şi Nedelciu, ai parcurs întreaga istorie a prozei noastre de la epoca sa de piatră până
la epoca sa de fum şi fumuri. Îmi face o plăcere deosebită să mă ştiu
undeva la mijlocul drumului parcurs de tine, chiar dacă scrisul meu
nu a avut nici continuitate şi nici parte de zgomot sau carieră (…) te
citesc fiindcă îmi place cum şfichiuie limba ta, simt că eşti iubit de
această limbă (…) repet, eşti iubit de limbă, şi asta mă face să cred
că i-ai fost credincios, că ai rămas „în graţie”, funcţionând pe lungimile ei de undă Ai umor, Regman, un umor ascuns, din ce în ce mai
trist şi mai fără adresă. Ai funcţionat ca spirit inteligent şi lucid în
jungla asta a scrisului, mai degrabă ca diriginte blând decât ca judecător, procuror sau torţionar de serviciu.”
Prin hazardul vieţii şi al morţii, cei doi prieteni s-au născut
în 1919 la aceeaşi dată: 28, dar la cinci luni distanţă. Şi vor trece în
nefiinţă la vârste rotunde – Ion D. Sîrbu – 70 de ani; Cornel Regman
– 80, despărţiţi, cum se vede, de un deceniu.
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Resursele (re)lecturii lui Creangă. O perspectivă erudit-ludică

Criticii literari „cerchiști” sunt consideraţi, îndeobște, „a
patra generaţie postmaioresciană”, așa cum anticipa și, poate, așa
cum și-ar fi dorit E. Lovinescu (1), înţelegând prin asta o generaţie de
personalităţi instruite, cultivate, care să emită judecăţi de valoare
fundamentate pe criteriul estetic, fără ingerinţe ideologice, sociale
sau politice în stabilirea unor ierarhii, o generaţie animată de „spiritul netranzacţional” al mentorului, aflat la baza constituirii edificiului modernist interbelic. Cu siguranţă, idealismul tinereţii i-a
împiedicat pe membrii grupului să prevadă atunci preţul pe care îl
vor plăti pentru rectitudinea morală și pentru încercarea de a păstra
intactă obiectivitatea judecăţii critice. Cornel Regman, foarte tânăr
la data redactării Manifestului Cercului Literar și a Răspunsului..., a
conservat această atitudine până la sfârșitul activităţii sale, chiar
dacă a parcurs perioade în care actualitatea literară oferea tabloul
agitat al unei viermuieli de instincte, influenţe ideologice și presiuni
psihologice pentru impunerea unor „glorii” artistice de moment.
După cum aprecia într-un interviu acordat Angelei Baciu, a trăit momente când „manifestările de subiectivism şi confuzie în critică atinseseră cote îngrijorătoare” (și se referea îndeosebi la frământările
ideologice ale anilor ’60), dar nu a renunţat la „răspunderea actului
critic ce trebuie să ne ghideze în tot ce înfăptuim.” Cronicar literar
pe parcursul câtorva decenii, Cornel Regman s-a ghidat după principiile dobândite în anii de dezbateri, controverse ideatice și efervescenţă intelectuală ai Cercului Literar de la Sibiu : „Deci, nu
descompunerea ca într-un fel de joacă, de «raţionamente» critice
pentru a demonstra «relativismul actului critic» mi-a fost ţinta, ci
tocmai edificarea unui punct de vedere mai ferm în aprecierea de
valoare, uneori prin ralierea bucuroasă la opinii convergente, cu
combaterea, în schimb, a tot ce înseamnă manifestarea bunului
plac subiectiv – literaturizant.”(2)
Criticul, de o severitate polemic/ironică și de precizie carteziană, este dublat de istoricul literar care, dincolo de o documentare scrupuloasă și competenţa judecăţii de valoare, își permite să
dea frâu liber fanteziei și să caute interpretări originale ale textului
literar. Pe de o parte, libertatea și originalitatea lecturii clasicilor
este inerentă subiectului, ca să spunem așa. Aici nu există constrângerile specifice cronicii literare, domeniul permite emiterea
unor puncte de vedere inedite, specifice criticii „de tip eseistic sau
hermeneutic pe marginea unor respectabile opere intrate în patrimoniul obştesc, care pot suporta la nevoie (cu necesara doză de
stoicism) interpretări mai aparte, nu o dată tributare hedonismului.” ( Interviu...). Pe de altă parte, monografiile și volumele de sinteză (care cuprind analize ale unor scrieri și autori din perioade mai
vechi de istorie literară) apar într-un interval de deplină maturitate
sau spre încheierea carierei; ceea ce implică o evoluţie a gândirii, a
gustului, a creativităţii, precum și o transformare a mediului literar,
a mentalităţilor, o extindere a libertăţii de opinie . Cum mărturisește autorul însuși : „Omul se mai și schimbă, gustul se rafinează,
perspectiva se lărgește, mișcările – după o perioada de constrângeri – devin din nou libere, ceea ce observatorii scrisului meu au și
remarcat, urmărindu-mi nu numai comentariile despre cărţi și autori din stricta actualitate, ci și studiile de mai mare amploare cum
sunt « Agârbiceanu și demonii » - 1973, sau recentul « Ion Creangă
– o biografie a operei » - 1994. ” ( Interviu...)
Cartea despre Ion Creangă nu este o monografie propriuzisă. Ar fi și greu să fie. Vorbim despre un prozator pe care nu l-a
ocolit mai nimeni; s-a scris atât de mult despre opera sa, încât Mir10

cea Scarlat a găsit suficient material de analiză pentru un volum :
Posteritatea lui Creangă, publicat postum, în 1990. Atunci cum să nu
apară prejudecata că, mai ales după monumentala abordare călinesciană, „totul s-a spus, lucruri absolut noi nu mai sunt cu putinţă”.
Pentru a ajunge la un orizont nou de reprezentare, Cornel Regman
„răsucește” conceptul, îl întoarce pe dos ca pe-o mănușă, mutând
perspectiva biografică din planul vieţii în planul operei : nu privește
cutare sau cutare text drept o expresie literară a unui fapt biografic, ci socotește că are și opera biografia sa, pornind de la „copilăria”jalbelor, petiţiilor, rapoartelor școlare, trecând prin
„adolescenţa” povestirilor didactice spre „tinereţea” viguroasă a Poveștilor și „maturitatea” nostalgică a Amintirilor din copilărie. Până
la urmă, dincolo de misterul și realitatea intensă a talentului, scrisul se învaţă, scriitorul „se profesionalizează” pe măsură ce dexteritatea utilizării limbajului devine aplicabilă unor conţinuturi tot mai
complexe, expresia câștigă în supleţe și totul se încheagă într-o amprentă individuală a stilului. Faptul că a existat o dinamică a transformării vocaţiei latente în certitudine literară este probat în final
prin modul în care scriitura lui Creangă al Amintirilor se răsfrânge în
ultimele petiţii și scrisori, cum este aceea adresată lui Titu Maiorescu, spre a-i înfăţișa traiul dificil în bojdeuca din Ţicău : „E aici o sinceritate parcă mizerabilist-exhibiţionistă, lipsită de sfială. dar și fără
nimic imprudent, necum impudent într-însa, al cărei mobil n-am
ști să-l explicăm mai bine decât tot prin nevoia scriitorului de a rotunji cuvântul, de a potrivi cu meșteșug perioada și nu în ultimul
rând de a se implica în spectacol, de a face din propria-i existenţă
obiect de literatură, el, autorul Amintirilor, care nu mai pusese de
luni și poate chiar de ani mâna pe condei.” (3)
Edificiul critic nu se sprijină în exclusivitate pe lectura
aprofundată a prozei lui Ion Creangă, pentru că, oricât ar fi de diferită de altele, opera lui nu e „insulară”, izolată în contextul epocii. În
acest sens, în capitolul Modele și stimuli este pomenită cunoscuta
„competiţie” cu Slavici (la care face trimitere și George Munteanu
în Introducere în opera lui Ion Creangă, 1976) în basm și nuvelă, dar
sunt examinate și contaminările/confruntările cu textele epice ale
altor junimiști (Miron Pompiliu, Nicu Gane) sau câmpul, mai larg
decât ne-am aștepta, al lecturilor. Criticul rezolvă ingenios problema
influenţelor, jucând pe alternanţa modele/stimuli; el descoperă la
povestitorul junimist, cu secretă admiraţie parcă, o siguranţă a gustului și „o psihologie de cusurgiu”, care fac chiar din „producţiile”
imperfecte ale confraţilor stimuli pentru creaţia proprie, iar din modelele autentice doar repere care îi potenţează creativitatea, determinându-l să caute diferenţierea. De altfel, una dintre tezele
cărţii e sinteza între folcloric și cult în viziune, construcţie epică, limbaj, forme ale ludicului și forme ale naraţiunii – în Povești și Amintiri
din copilărie, în egală măsură. Pentru a o demonstra, Cornel Regman își construiește argumentaţia cumva în răspăr, pornind de la
rafinamentul narativ, stăpânirea mijloacelor livrești ale umorului,
desfășurarea cinematografică a epicului etc. – toate specifice componentei culte a prozei – spre jovialitatea de esenţă populară, utilizarea mecanismelor limbii vorbite în naraţiune (inclusiv simularea
intonaţiei), popularea imaginarului cu personaje supranaturale „extrase” din registrul folcloric etc. Imaginea finală este a unui scriitor
pe deplin individual, nu a unui exponent (original, ce-i drept) al mentalităţii, gândirii și simţirii colective, în termenii estetici ai expresiei
populare. Demonstraţia dusă la bun sfârșit atrage aprecierea
confraţilor, exprimată nu o dată tranșant : „Criticul caută neabătut,
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și reușește mai bine ca toţi predecesorii săi, să înlăture imaginea unui Creangă simplu depozitar și risipitor de ziceri, proverbe și expresii
pitorești-populare, și să evidenţieze darul lui scriitoricesc. Războindu-se cu prejudecăţile, pune la îndoială și ţărănia sa rămasă intactă
printre junimiști. Nu are teamă să rezerve chiar un capitol al cărţii lui «Creangă ...orășeanul»” (4)
Exegetul nu ocolește punctele critice ale analizei și își însoţește permanent afirmaţiile cu o critică aplicată a surselor. Din multitudinea de comentarii subtile se disting câteva ipoteze cu totul noi și surprinzătoare : caricaturalul, grotescul și îngroșarea licenţioasă a
limbajului sunt rudimente ale unei estetici a urâtului; ironia, maliţia, umorul negru apar în contextul unei expresivităţi controlate a discursului narativ, prin cultivarea calamburului, a jocului verbal, a „răsucirilor” echivoce ale cuvintelor – toate tehnici deprinse nu din cultura populară, ci din exerciţiul inventivităţii ludice de la Junimea (e folosit chiar termenul „ieșenizare” – adică „suplimentarea anecdotei
cu câștigurile spiritului” – op.cit., p. 47 sau, în altă parte, cu trecerea „prin filtrul cutezanţelor și iniţiativelor de pahar” – p. 46); comparaţia
cu Rabelais (făcută și de Călinescu) este citită prin perspectiva disocierilor propuse de Leo Spitzer, care identifică în cărţile umanistului francez „toate categoriile comicului : burlesc, satiric, grotesc, filosofic și până la comicul pur verbal”, identificabile și la povestitorul român –
p. 93; prin strategia narativă a autorului, Amintiri din copilărie este un anti-Bildungsroman și, în mod egal, nu este o autobiografie și nici
un capitol de memorii – p.137-138 etc.
Toate informaţiile, afirmaţiile și speculaţiile ingenioase din această carte profundă și alertă, dimpreună cu discursul critic pieziș,
ironic, punctat cu imagini plastice și o terminologie sofisticată pe alocuri – ne conduc spre ideea unei relecturi ludice a scrierilor lui Creangă
(5). Întreaga demonstraţie critică este un joc al inteligenţei fără reguli rigide, în care exegetul își asumă rolul de cititor informat, capabil să
descifreze textele și păienjenișul de opinii critice preexistente, ţesut în jurul lor, construind astfel o lectură validă pentru un cititor (cvasi)inocent, căruia își propune să-i trezească interesul. Deși nu se aplică exclusiv unei ficţiuni, ci mai ales unei argumentaţii intelectuale, (re)lectura aceasta generează plăcere estetică și emoţie, exact în măsura în care solicită efort de imaginaţie, supleţe și mobilitate de gândire.
Note:
1. Vezi Răspunsul d-lui E.Lovinescu la scrisoarea Cercului Literar din Sibiu, în Viaţa, nr.757, 27 mai 1943
2. Angela Baciu-Moise, Interviu cu istoricul si criticul literar Cornel Regman, în volumul Mărturii dintre milenii, Cluj : Editura Limes, 2007
3. Cornel Regman, Ion Creangă. O biografie a operei, București : Editura Demiurg, 1995, p.16
4. Ovid S. Crohmălniceanu, Klaus Heitmann, Cercul Literar de la Sibiu și influenţa catalitică a culturii germane, București : Editura Universalia, 2000, p. 302
5. Vezi Matei Călinescu, A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii, Iași : editura Polirom, 2003, cap. Note pentru o poetică a (re)lecturii
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Ironia ca probitate şi nuanţă

Activitatea de critic şi, mai ales, cea de cronicar literar a
lui Cornel Regman trebuie percepută în contextul socio-istoric al
epocii, dar şi în continuitatea ei cu linia cronicarilor literari din interbelic (Pompiliu Constantinescu, Şerban Cioculescu, Vladimir
Streinu, Perpessicius etc.). Regman a fructificat cu premeditare şi
tact inteligenţa şi rafinamentul stilistic ale acestora, dovedindu-se,
cum s-a mai scris, conservator în metodă şi maliţios în atitudine.
Bunul-simţ era perceput nu ca un paradox, ci ca o exigenţă firească,
iar ironia e integrată într-un ceremonial critic spontan, căci Regman
era reputat pentru oroarea faţă de orice sistem, ostentaţie, retorică
patologică sau artificiu prestabilit. Într-o însemnare cu iz autobiografic, Cornel Regman îşi mărturisea, de altfel, afinităţile cu atitudinea şi conduita critică a lui Călinescu: „Contactul cu criticul G.
Călinescu a fost, privind în urmă după atâtea decenii, evenimentul
hotărâtor al tinereţii mele, care mi-a orientat preferinţele şi chiar
forţele. Cronica mizantropului /…/ şi capitolele din Istoria literaturii
române /…/, îmi produceau satisfacţii vecine cu voluptatea”.
Ion Negoiţescu schiţează un bun portret „în fărâme” al criticului cerchist, „neiubit”, considerat „fad”, „acru”, „înăcrit”, dar citit
de mulţi scriitori: „Cornel Regman nu este un critic literar iubit (întrebarea e dacă în general criticii pot fi iubiţi); Cornel Regman este
un critic literar urât de mulţi scriitori; Cornel Regman trece, în ochii
multora, drept un spirit acru şi înăcrit, ba, ce e şi mai interesant,
Cornel Regman trece pentru unii drept un critic fad şi plictisitor /.../
dar nu puţini poeţi, prozatori şi critici se bucură, mai în ascuns sau
mai pe faţă, când C. Regman «critică» pe câte un coleg); oricum însă,
autorul Cronicii literare de la Tomis este un critic foarte citit (în orice
caz de ceilalţi critici şi de scriitori, chiar şi de confratele ce se consideră persecutat de C. Regman şi, la rândul său, îl persecută mereu)”.
Cărţile lui Cornel Regman sunt, în majoritatea lor, culegeri
de cronici literare (Confluenţe literare, 1966; Cărţi, autori, tendinţe,
1968; Cică nişte cronicari..., 1970; Selecţie din selecţie1972; Colocvial,
Bucureşti, 1976; Explorări în actualitatea imediată, 1978; Noi explorări critice, 1982; De la imperfect la mai puţin ca perfect, 1987; Nu
numai despre critici, 1990; Reflexii şi reflexe. Aforisme vesele şi triste,
1997; Întâlnire cu clasicii, 1998; Ultime explorări critice, 2000; Patru decenii de proză literară românească, 2004.). Criticul a publicat însă şi
studii riguroase, erudite, decomplexate despre scriitori clasicizaţi,
găsind chei noi de lectură sau coridoare inedite ale operelor, păstrate până atunci în penumbra receptării (Agârbiceanu şi demonii.
Studiu de tipologie literară, 1973; Ion Creangă, o biografie a operei,
1995; Dinspre „Cercul literar” spre „optzecişti”, Bucureşti, 1997).
Într-un articol despre Pompiliu Constantinescu, Cornel
Regman distinge două tipologii critice distincte, neantinomice,
aflate într-o postură de complementaritate. Există, aşadar, o critică
„de cunoaştere”, cu mai multe varietăţi („critica explicativă şi interpretativă, stilistică, istorică, descriptivă sau clasificatoare, analitică
sau sintetică, psihologică”) şi o critică „de atitudine” sau „educativă”,
fundamentată pe o confruntare a realităţii „operei literare cu cerinţele cititorilor”. Evident, o astfel de tipologie (ce datează din 1957)
poartă pecetea vremurilor în care a fost articulată, Regman dedicându-se, mai târziu, unei „cronici-expertize”, cum le numea pe cele
12

ale lui Pompiliu Constantinescu, criteriul dominant fiind acela al
„conformităţii cu adevărul vieţii”. Criticul îşi asumă, pe de altă parte,
„organicitatea” ca modalitate „de apreciere a felului cum scriitorul
realizează sinteza artistică a intenţiilor şi mijloacelor sale”.
După ce experimentează stadiul problemei sau al operei,
expunând un fel de „dialog prin respingere” (Al. Cistelecan), cu investiţii atitudinale combative şi substrat caricatural, criticul îşi pregăteşte cu rigoare, metodic, propriile schelării exegetice.
Comentariile sunt articulate, aşadar, în urma unor incursiuni referenţiale polemice, criticul fiind convins că spiritul polemic e chiar în
„climatul discuţiei în critica literară”, „locul polemicii” fiind însuşi
„miezul criticii literare”. Simţul polemic, spiritul muşcător al lui Regman reprezintă, pentru criticul Alex. Ştefănescu, repere ale savorii
textului, căci „comentariile sale se citeau, tocmai de aceea, cu plăcere. Nu era vorba, în scrisul său, de o răutate reală, ci de una jucată, folosită ca instrument critic. Textele literare erau încercate
prin muşcare, aşa cum erau încercate pe vremuri monedele pentru
a se constata dacă sunt de aur sau doar poleite cu aur.” Pledând
pentru deontologia criticii literare, pentru o lectură eficientă a textului literar, Cornel Regman înfăptuieşte, în cronicile sale un dialog
constructiv cu operele, evaluând postura, statura şi fizionomia acestora, interpretând structura lor, orizontul tematic, dar şi relieful stilistic. Criticul sancţionează, mai cu seamă derapajele de limbaj,
ticurile şi redundanţele terminologice, ambiguităţile şi impreciziile
analitice. Uneori, sunt prezentate liste de termeni cu semantism diminuat prin inflexiunile prestabilite: „miez estetic, calitate estetică,
termeni estetici, fundament estetic, implicaţii estetice, context estetic, soliditate estetică, judecată estetică, idee estetică, realitate
estetică”. Pentru Al. Cistelecan specificul criticii lui Regman constă
în exigenţă, bun simţ şi ironie: „Sâmburele concepţiei sale critice
poate fi redus la un bun simţ exigent, manifestat prompt, ca ritual
ironic spontan, faţă de orice patologie şi moftologie literară sau critică; în general, faţă de orice tendinţă spre sofisticare, fie ea conceptuală, fie expresivă sau de «construcţie»”.
De unde provine acest elan negator al criticului? O mărturisire a lui Cornel Regman este cât se poate de lămuritoare: „Contactul permanent cu mediocritatea de mare prolificitate impune de
la sine tratamente diferenţiate mergând de la ironie la maliţie şi
chiar la luarea în râs /.../, pentru a circumscrie cît mai exact aria de
manifestare a tendinţelor negative la modă. Aceasta din respect
pentru adevăraţii literaţi şi pentru cititori deopotrivă”. Criticul sancţionează, în diverse articole, fie identificarea prea strânsă, inadecvată cu opera („contopirea necritică, identificarea entuziastă”), fie
conformismul la adresa unor opinii anterioare („punctele de vedere
propuse să dovedească o infidelitate mai... statornică, mai consecventă faţă de ceea ce s-a spus anterior”). Raţionalizant, sceptic, clar
în enunţuri, sobru în discurs, cu evaluări şi pronosticuri cel mai adesea exacte, Cornel Regman se împotriveşte calofiliei critice, dezavuând „tendinţa spre stilul figurat, colorat, dezinvolt”, stil atins de
vervă „panseistică”. Cică nişte cronicari e cartea în care se regăsesc
cel mai bine calităţile lui Regman, de la spiritul metodic, la instinctul polemic, la verva caricaturală sau policromia lexicală („puhoi de
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entuziasm”, „furie filozofantă”, „semnalul ropotelor”, „enciclopedie
de citate”, „metafore-clăbuc” etc.). Îmbinând receptarea polemică
a opiniilor critice anterioare cu edificarea propriilor sale analize, criticul manifestă o tentaţie autoreflexivă indiscutabilă, prin notarea
unor consideraţii despre cronica literară, specie care poate fi considerată „o discuţie deschisă între participanţi”, neafiliată, evitând
„serva fidelă a modelor filozofice şi de tot felul”, căci „nu mai vede
la doi paşi”.
Cornel Regman e reticent faţă de preţiozităţile academizante, criticând „idiomul-păsărească practicat prin universităţi şi
prin tezele de doctorat”, fiind adeptul mai degrabă adeptul caracterizărilor lapidare, eficiente şi riguroase („tehnicile sînt bune atunci
cînd răspund unor trebuinţe de dezvăluire a noi conţinuturi, laturi
şi forme din devenirea umană”), căci cronicarul trebuie să îşi asume
„argumentarea cu bună credinţă a opiniilor”, într-un demers ce implică în cel mai înalt grad „inteligenţa, cultura şi probitatea”, dar şi
expresivitatea stilului („Un critic care se respectă refuză să aştearnă
pe hîrtie rânduri indiferente”). În acest fel, criticul de autentic calibru e cel care se situează „la întîlnirea dintre gust, talent literar, cultură şi spirit moral”. „Cronicar cu sămînţă de vorbă”, Cornel Regman
e „o combinaţie inelucidabilă între facondă şi căzneală” (Nicolae Manolescu). Al Cistelecan caracterizează cum nu se poate mai pregnant modul şi stilul interpretărilor lui Regman: „Poate mai drept ar
fi să se spună că e vorba de o colocvialitate elaborată, cu tabiet, întradevăr, de vorbă lungă. Cronicarul pare a avea tot timpul din lume
şi întârzie în voluptăţi marginale sau de-a binelea inutile /…/. Dispozitivul său retoric e de taifas (nici nu-i de mirare că dispreţuieşte
«opinia de 30 de rânduri») iar frazele se mobilizează lent. De regulă
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însă această molcomeală nu e decît preparativă, căci comentariile
demarează - greu, e drept, dar hotărît, evoluând apoi între tranşanţă şi sporovăială, sub un ochi caustic ori doar precaut cu entuziasmele (care nu sînt cruţate decît în cazul cerchiştilor sibieni).
Analizele combină de regulă inspirat conceptul şi imaginea, metafora critică însoţind ca o umbră permanentă strictele observaţii critice”.
Amator de paradoxuri, iubitor de jocuri de rol şi de cuvinte, Cornel Regman face uz de un limbaj pitoresc, neaoş, plastic,
în care sensurile se întretaie, în formulări plastice, cu voluptăţi ironice şi autoironice, dar şi cu o nevoie a stringenţei şi caracterizărilor lapidare; umorul hâtru şi temperamentul mucalit sunt greu de
disociat de ideea responsabilităţii cronicarului, de impulsul irepresibil al discernământului şi de blazonul gravităţii. Dialogul polemic
cu ceilalţi, imperativul discernerii valorii de nonvaloare, verva metodică şi investigarea unor căi inedite ale operelor (insolitul demonic la Agârbiceanu sau irizările livrescului la Creangă) ritmează
critica lui Cornel Regman, cu echilibrul ei instabil, „cu suişuri şi coborîşuri”, cu vocaţia diferenţierii şi a negativităţii argumentate metodic. Cosmin Ciotloş observă la Cornel Regman o vocaţie a sintezei,
chiar în textele de mai mici dimensiuni: „Ca și înaintașul său de la
Revista Fundaţiilor Regale, Regman are patima ansamblului chiar
în textele scurte, care n-ar trebui să se vrea altceva decât niște «dări
de seamă», cum se spunea cândva. De obicei, protocolul e acela al
recompunerii sintetice a întregului inventar de relaţii. Fără a fi un
erudit de tipul lui Nicolae Balotă (colegul său de «Cerc»), Cornel Regman are patima comparatismului înalt. Și e, cel puţin în ceea ce constituie domeniul său de predilecţie, excelent informat. Se poate
urmări cu voluptate textura de influenţe a multora dintre articolele
reluate aici. Convenţia fiind aceea că dialogul e continuu, important
pentru critic e să discearnă cât e livresc și cât e mimetism servil”.
De cele mai multe ori, critica lui Regman e necruţătoare,
sancţionând anomaliile de receptare, instrumentarul metodologic
deficitar al unor confraţi sau unele vicii de procedură analitică. Referindu-se la compendiul Istoriei literaturii române, de Al. Piru, maliţia lui Regman e casantă: „Punga cu elogii, bine strânsă la gură în
cazul altor scriitori, se preface într-un veritabil corn al abundenţei
înaintea proteguiţilor, aproape toţi prea mari pentru astfel de favoruri”. Sau despre Gheorghe Grigurcu: „E vorba de binecunoscuta
campanie antistănesciană a criticului, materializată în Poeţi români
de azi într-un soi de scurt comunicat pe paragrafe (4 pagini), forma
cea mai puţin contată a spiritului sintetic, rudă apropiată a băţoșeniei”. Temperamental, Regman este un critic ce pune în scenă cu
vervă şi limbuţie propriile atitudini şi aprecieri, într-un stil teatral, pitoresc, în care se întâlnesc digresiunile şi concizia. Asociaţiile lexicale sunt locul de conjuncţie a unor cuvinte din sfere semantice
diferite, regionalisme, arhaisme şi neologisme („sub semnul păpușărescului”, „ostenitor exces de vorbă”, „duh al evidenţelor inflexibile”, „gaguri metafizice”, „metoda critică a pășirii și prăsirii
cuminţi”, „robotă știinţifică”, „lipicioasa manieră a sclifoselii”, „năprasnica idilă”).
Critica lui Cornel Regman nu este una monologică. Dimpotrivă, e o critică dialogală, prin recursul sistematic la vocile critice
anterioare care au comentat o anumită problemă, operă sau epocă
literară. Rod al temperamentului agrest-ironic al criticului, ambianţa
cronicilor e una polemică, insurgentă faţă de opiniile înaintaşilor,
acidă cu o tandreţe şi incisivă cu metodă.
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Imagini din arhiva familiei Regman

Poeziile Etei Boeriu în cernerea lui Cornel Regman

Caracterizând creaţia Etei Boeriu, în lucrarea dedicată Cercului literar semnată împreună cu Klaus Heitmann, Ovid S. Crohmălniceanu emite părerea că ea „nu străluceşte prin piese poetice
anume”, însă recunoaşte: „Câteva compuneri merită totuşi o menţiune aparte”. Criticul nu face, de fapt, decât să păşească decis pe
urmele lui Doinaş, care, prefaţând prima culegere de poezii a prietenei cerchiste, considerase că „nu atât poezii izolate se impun la
lectura acestor poeme, cât o modalitate proprie de poezie, un lirism
greu de propriile-i tâlcuri”. Aplecat foarte atent asupra producţiei
lirice a celei pe care o numea „o mare voce a poeziei noastre”, Doinaş, însă, nu pregetase să salte din contingent numeroase poeme.
Astfel, în opinia lui, O vârstă cu verigi era, dintr-un anumit punct de
vedere, „o capodoperă”, Fluiere la mare, „o admirabilă replică la «Gorunul» blagian”, O cursă de prisos – „un poem antologic”, iar Nocturnă III şi „mai ales” Metamorfoză constituiau „suprema expresie a
acestui lirism”. Încă mai laudativ se referise poetul-critic la un
număr de postume: „Expresia superioară, memorabilă poetic, a
acestei întâlniri – presimţite – cu inexorabilul, se află în trei poeme
de antologie: La capătul meu de înserare, Gură în gură şi Multiplă-n
noaptea bine închipuită”.
Pe o poziţie cu bătaie mai pronunţat axiologică – credem – decât a
confraţilor se situează Cornel Regman, un vechi admirator al distinsei personalităţi clujene, înainte de a fi un apreciator al liricii ei.
Judecăţile sale de valoare le găsim atât în recenzia cu care întâmpină volumul de debut al Etei Boeriu, cât îndeosebi în articolul „Ultimul baladin: Eta Boeriu”, redactat cu ocazia comemorării unui
deceniu de la dispariţia poetei. Aici, evocând prima ei carte de poezie, Regman nu se sfieşte a vehicula termeni precum „efectiv o re14

velaţie”, „cu brio”, „anvergura afirmării”, „într-atât de convingător şi
chiar imperios era şi a rămas aportul [poemelor din volum] la definirea originalităţii acestei creaţii”. După ce semnalează şi el „un corp
apreciabil de «inedite»” în ediţia postumă din 1985, criticul ajunge
la concluzia că, printr-o „desfăşurare a stărilor de spirit «jucate» cu
toate nuanţele lor, poeta reuşeşte „să realizeze, asemeni lui Bacovia, cu care din nou se aseamănă prin înşelătoarea monotonie obsesională, un impresionant număr de poeme vrednice de cele mai
pretenţioase antologii”.
În încercarea de a identifica aceste piese „vrednice”, ne-a sărit în
ajutor, mai mult chiar decât o fac cronicile regmaniene, exemplarul
volumului La capătul meu de înserare din biblioteca criticului. Căci el
abundă în adnotări: atât pe paginile cuprinzând studiul lui Doinaş,
cât şi pe fiecare din cele 159 de bucăţi ce compun selecţia, creionul
şi-a exercitat funcţia, notând, explicând, comparând, subliniind exprimări sau imagini reuşite şi încercuind ceea ce „nu place”, pentru
a folosi unul din termenii utilizaţi. Dacă întâlnim aceste operaţiuni
în toate cărţile despre care a scris aflate în biblioteca sa, ne-a surprins totuşi modul extrem de meticulos cum criticul „lucrează” aici
sumarul cărţii. Întâi, în dreptul fiecărui volum reprezentat în antologie, e socotit numărul de poezii „reţinute” şi al celor „eliminate”
(aflăm, de pildă, că din volumul Ce vânăt crâng au fost reţinute „34
de poezii din totalul de 48”). Criticul ajunge astfel la totalul căutat:
„249-159=90 buc.[ăţi] eliminate din ed.[iţia] def.[initivă]”, adică „2/5”.
Apoi, în dreptul titlurilor, sunt încrise numele sau iniţialele unor exegeţi ai Etei Boeriu care au menţionat, sau „selectat”, o anumită poezie: „STAD” pentru Ştefan Aug. Doinaş, „EU”, „Grigurcu I” şi „Grigurcu
II”, „Felea”, „Poantă” şi foarte rar „Nego” (probabil din cauză că, în
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primul său studiu despre poezia Etei Boeriu, Negoiţescu nu indică
titlul poeziilor din care dă citate). În fine, pe spaţiul oferit de ultima
pagină a sumarului, unde Regman întocmeşte un adevărat tabel recapitulativ, pe mai multe coloane, apare o altă curiozitate: una dintre acestea contemplă, per volum, numărul de poezii „semnalate de
Doinaş”, „15+11+7+6+8=47”.
Pe lângă urmele acestei munci de defrişare, găsim în exemplarul
citit de Cornel Regman, sub titlul mai multor poeme – şi acest lucru
e realmente important pentru ce ne interesează aici – o apreciere.
Ea rezumă gradul de satisfacţie produs sau, dimpotrivă, nemulţumirile exprimate franc. Poeziilor care „plac” le sunt aplicate, gradat,
sentinţele „fb”, „da”, „b”. Cu variantele „fb” încercuit sau subliniat şi
„da” cu majuscule. Considerăm această fină ierarhizare suficient de
grăitoare – deşi imperfectă, desigur – pentru a întocmi un grupaj de
piese antologice dintr-un punct de vedere mai mult estetic, adică în
care, cum scrie Regman, „invenţia de forme şi coerenţa lăuntrică nu
au a-şi reproşa nimic”, decât tematic (sau al măsurii în care un poem
e caracteristic pentru o faţetă a liricii Etei Boeriu).
Dar care sunt poemele care l-au bucurat pe critic? După consideraţiile sale elogioase privind volumul de debut al Etei Boeriu nu ne
miră că acest ciclu afişează un număr considerabil de „note” „fb”. E
vorba de Adânco, prinde-mă de mână, A patruzeci şi patra, Era un loc,
Singurătate, Vechi datorii (deşi „un pic discursivă, oratorie”, notează
criticul, neuitând să-şi exprime rezerva în cronica lui). Pe trepte mai
joase, cu „b”, „da” sau „DA” figurează Pădure la Ravenna, Reintegrare,
Minimi fiori şi Durabila candoare („ceva mai bună”). Notăm că, deşi citate în propriile-i cronici şi ale altor exegeţi, Căramidă, Meduzele şi
Casiopera nu pleacă cu vreo menţiune. Din volumul următor, Dezordine de umbre, Regman nu extrage din masă decât trei bucăţi şi
nici ele la modul superlativ. Ele sunt Prima Himeră: „da, mai com-

plexă ca materialitate (concret+mitologic+caricatură etc.)”, Lumină
din lumină şi Geneză întreţinută, aceasta din urmă, selectată şi de alţi
critici, primită cu un larg (şi subliniat) „DA”. Reflex, de bună seamă,
al unei reîntăriri a suflului liric, cele două volume următoare ale Etei
Boeriu îi oferă criticului certe satisfacţii. Poeziile selectate, patru din
fiecare carte, sunt toate încununate cu „fb”, excepţie făcând Din
brumă în brumă, aceasta, după el, „excepţională”. În cronica sa, Regman va putea vorbi astfel, într-o imagine memorabilă, de „accentuarea preferinţelor [poetei] pentru poemul ca o singură şi
profundă inhalare de aer precedând parcă scufundarea în adâncuri”. Sunt reţinute, din volumul Risipă de iubire, poemele Fluiere la
mare, Din ciclul «La Stravaganza» V, Mereu să bucur şi Metamorfoză ,
iar, din ultimul volum antum (Miere de întuneric), pe lângă deja menţionata Din brumă în brumă, poeziile Fără gând rău, pădurea sau
noaptea, Stalactite cântând despre sine şi Santa Maria in Cosmedin.
Ajunşi la ciclul de inedite „La capătul meu de înserare”, care e şi titlul acestei primei retrospective lirice, constatăm că, dacă din el criticul alege cu bemoli Iminenţă („da”), Primăvăratică plimbare prin
pădurea Hoia („excelentă ca sintaxă/sintaxa subtil-sinuoasă”), în
schimb îşi exprimă entuziasmul deplin în urma lecturii a trei poeme:
Recunoaşterea somnului („fb”), Doamna cu căţelul („excelentă”) şi Multiplă-n moartea bine închipuită („excepţională”).
Valoarea unora dintre aceste poeme e semnalată şi de alţi lectori
avizaţi, precum Doinaş şi Negoiţescu, însă observăm că Regman nui urmează pe cei care mizează pe valoarea unor titluri precum Gură
în gură, O cursă de prisos, Confuz şi blând („excelent”, după Doinaş)
sau Peisaj cu inimi şi ereţi (aici, lui Regman îi repugnă „excesul de ge3/ 2019
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runzii”). Criticul le reproşează unor asemenea poezii „oratoria”, alteori o tendinţă dezagreabilă spre „filozofare”, alunecarea spre
„prea concret, prozaic”, ori un aer „prea fiziologic, clinic”. Iar pe câteva, agreate de Doinaş, le refuză pur şi simplu tocmai pentru că
una i-l aminteşte pe „Doinaş şi ca lexic” sau pe motiv că alta ar fi
„cam făcută, doinaşiană”!
Transcriem mai jos 15 poezii ale Etei Boeriu faţă de care Cornel
Regman şi-a exprimat clar satisfacţia, sperând că prin aceasta contribuim la o mai fină receptare postumă a unei lirici autentice. De
asemenea, ele le oferă cititorilor interesaţi posibilitatea unei confruntări cu gustul exigent al criticului.
Din volumul Ce vânăt crâng (1971):
ADÂNCO, PRINDE-MĂ DE MÂNĂ
Şi noaptea mea vorbindu-i nopţii tale
zicea: Adânco, prinde-mă de mână
să ne-înecăm în valul gros şi moale
cu spume negre vână lângă vână
acum, cât încă n-am trezit liliecii
cu şuier dulce-ademenindu-i toată
buimaci şi orbi ca să-mi stârnească recii
fiori şi-aripa-n sânul meu să-şi zbată,
zicea, adânco, să murim alături
în apa necuprinsă de lumină
şi-n umbra ei cu tine să mă-mpături
punându-le cuvintelor surdină
acum, cât încă n-am momit copoii
în haite să m-alunge, să m-ajungă
cu boturi reci ca plesnetele ploii,
acum, cât încă vreme e-îndelungă.
A PATRUZECI ŞI PATRA
Roi de lumini gonind prin cer cu vântul,
(ce surd izbeşte sângele-n timpane!),
zvâcniri de aripi lepădând pamântul,
(pe jos bătută umbra mea-n piroane),
de suc plesnind păduri întregi de muguri,
(din vine, mie, bocete fluide),
coloane lungi de fum ţâşnind din ruguri,
prin iarba crudă proaspete omide,
potop de soare străvezind petale,
(săgeţi clemente-n trupul meu de ceară),
şi din seminţe vuiet de corale:
a patruzeci şi patra primăvară.
ERA UN LOC
Era un loc umil, ca printre resturi
de vară şi pubele răsturnate,
la margine pe-un mal de lut şi lutul
ce galben răspundea din mal luminii,
la margini de oraş printre molozuri
15
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şi tinichele tremurând în apă
cu frunze din pe vremuri pomi şi totuşi
răscumpărând rugina timpurie,
cu melci uscaţi şi vreascuri pe sub iarbă
şi iarba ca o carne peste oase,
era un loc umil ca printre resturi
de bucurii şi ape curgătoare,
cu praf subţire-nfăşurat pe glezne
mai gros şi chiar mai cald decât o lână,
dar mai ales cu trâmbe de lumină
şi cu noi doi ca două lungi şopârle
trecute, gudurându-ne la soare.
SINGURĂTATE
Încredinţat spre zilnice osmoze
cu sucuri vechi de semeni diluate
curgând apoase, lâncede şi roze
ori aburind cupide, însetate,
cu limfele în propriul mâl stagnante,
putrificate-n cheaguri tremurânde
şi rumene de bucurii constante
la pânda-ntrepătrunderilor blânde,
un sânge pur, constrâns să se refuze
luminilor şi purpurei prelinge
o rouă-arzând ca sucul de meduze
şi obstinat, incandescent, respinge.

Din volumul Dezordine de umbre (1973):
GENEZĂ ÎNTREŢINUTĂ
Era un fel de dimineaţă-adâncă
şi spaima galaxiilor fecunde,
sămânţa de culori sădită-n glastre
şi urna pregătită pentru mâine,
păianjenul scoborâtor pe lună
şi Utica suspinelor lui Caton,
sângele nostru deşertând modulul
şi păsările răscolind lumina,
ca şerpii-ntortochiaţi când se-mpreună
un labirint erau cu lungi canale,
cu guri multiple de lumini şi aer,
şi măduvă erau mai multor oase,
să umple încă neştiind ce tube,
ce guri s-apuce mişunând tăcute,
ouă de umbră îndrăznind lumina
ca puii când se-avântă din găoace,
şi scumpe deopotrivă mi-erau toate
cum le-ncercam ca dibuind pe clape,
păianjenul golit de puls pe-al nostru
cerşindu-ni-l într-un profund lamento,
şi Utica suspinelor în vaer
cerând pumnal şi urna renegând-o,
şi păsările răscolind în glastre
culorile şi lung vibrând acorduri –
16

la fel mă torturau şi se făcuse
un fel de ziuă celor din afară,
cum presimţeam din zgomotul luminii,
din negura ce se făcuse-albastră,
din mugurul ce se făcuse frunză,
din pasărea ce se făcuse mamă,
din mine chiar ce mă făcusem sură
tot netezind cărările să iasă
perechi perechi cuvintele din arcă
şi-n chip ciudat şi nou să se-nmulţească,
un fel de ziuă se făcuse-afară,
un fel de noapte celor dinăuntru
nedumerite – mie tot mai sete
acum, nu zilei să le dau din mine,
ci-n falduri, pe sub aripi ca liliecii
să mi le strâng, să le-nvelesc cu umbre
şi prelungind plăcerea să le pipăi
fierbinţi, docile, suple şi fecunde.
Din volumul Risipă de iubire (1976):
FLUIERE LA MARE
Abia când luna s-a făcut fereastră
şi eu înscrisă albului chenar
mă limpezeam în boarea ei salmastră
am înţeles c-acolo, în bazar,
întinse la vedere pe tejghele
şi smulse cărnii mele numai răni,
printre podoabe, scoici, brăţări, mărgele,
securi şi măşti, blidare, linguri, căni,
în şiruri albe, fluier lângă fluier,
oasele mele se uscau în vânt,
şi semenii mi le-ncercau în şuier,
şi eu cântam, cântam şi tot mai cânt.
Din ciclul „LA STRAVAGANZA” V
Erau în scorburi boabe de lumini
ovale ca o lacrimă sau mingi
cât roua de mărunte pe tulpini,
şi erau vii – ei le ziceau paingi –
şi lung torceau din guri un fir fluid
de miere împrejurul lor cu gând
de grijă pentru sufletul avid
de gâze, adăpându-le pe rând
şi-apoi primind sărutul lor pe guri
şi tremurând ca fulgii de plăceri
ei triştii, ei blajinii din păduri
sfioşi de bucurie şi stingheri,
şi mai erau, sub blănuri argintii
cu fir subţire şi stufos, candizi
un fel de ciucuri ca de sălcii, vii
şi mătăsoşi – ei le ziceau omizi –
aduşi pe muguri să le ţină cald
şi-n cald să-i crească mari la sânul lor,
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la verde talpa lor ca de smarald
sub stratul gros de puf ocrotitor,
şi ei de-atâta vreme nemâncaţi,
din foşnet, nu din carnea cu nervuri,
să se hrănească-n crâng şi cu nesaţ
s-adune foşnet pentru alte guri,
erau în crâng. Ci sus, deasupra lui,
de vipere muşcate-n bulb tulpini
se răsuceau ca nişte sfori verzui
urlând de spaima guşii cu venin,
şi păsări stranii forfecau în dinţi
văzduh şi resturi tremurând de flori,
fierbeau lumina sub aripi firbinţi
plutind – şi ei, ei le ziceau cocori.
MEREU SĂ BUCUR
Petrec prin palme cu sudoarea milei
şi lacrima iubirii mestecate
nisipul meu şi lucrurile morţii
de încă vii mereu nebucurate.
Îmi cere-o gură spinul să-l sărute,
mă roagă ochi să-i dăruiesc sobolul,
un bob de grână, un răsad de floare
să-ngrop îmi cere-n sânul lui nămolul,
funinginea să se prefacă-n spumă,
în fagure pelinul şi cucuta,
îmi cere piatra trup să se-mpreune
cu pietrele ca cerbu-n crâng cu ciuta,
ca verde muşchiul pe copaci, o blană
îmi cere să-i întind pe scoarţă tina,
otrava să se facă sân cu lapte,
mai limpede ca lacrima rugina,
nisipul meu iubire să ramână,
fântâni s-adap cu propria mea pupilă,
mereu să bucur lucrurile morţii
şi eu să tremur de dezgust şi milă.
METAMORFOZĂ
Îmi şterge buzele de lut
un anotimp necunoscut
şi buzele se isprăvesc
de lut şi zâmbet omenesc.
Încep cu teamă un parfum
să fiu, să mă-ntocmesc în fum,
exală dulce trupul meu
miros de cer şi curcubeu.
Deschid o dâră de lumini
culorilor prin limpezimi,
un râu de rouă prin văzduh
ca însumi străveziul duh,
o boare, boarea mea de cer
îmbată îngerii şi-mi cer,
m-aşteaptă mugurii-n păduri
să le-o preling şi lor în guri,
să risipesc de mâna mea
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câte-o culoare, câte-o stea,
să strângă-n braţe ca-ntr-un nimb
lumina-n care mă preschimb
şi din căldura care sânt,
să iasă iarbă din pământ,
s-ating cu zâmbet altul, nou,
coconii-n puf şi puii-n ou,
să crească din sărutul meu
un crâng, un roi, un stol şi eu
să uit că buzele mă dor
de lutul şters, să uit că mor,
să fiu lumină, abur, fum,
să uit că m-am ales din scrum,
să-ncep ce este nefăcut,
să fiu ce este neînceput.
Din volumul Miere de întuneric (1980):
FĂRĂ GÂND RĂU, PĂDUREA SAU NOAPTEA
Stropite cu lapte urzicile stau
la margini de ape. Musteşte de stele
iarba sticloasă şi proaspete răni
deschide la cei fără pleoape.
Mişună ochi pe sub pietre în prund,
uscatul cum gâtuie păstrăvi.
O larmă crescând de suspine aud
şi flori cum se scutură ropot.
Mai strâns şi mai verde se prinde de trunchi
iedera plină de carne. În gură
îi stoarce săruturi de umed. Ce vânt
mă usucă de rouă, ce blândă sudoare
se-adună broboane pe fruntea de flori?
Umbre de brusturi se gudură-n ape,
apa se scutură-n apă de stropi,
pomii de frunze, stupii de miere:
în miere puii de viespe se coc.
Din iarba stâlcită de ochi adierea
mai greu se reîntoarce la cei fără somn.
Clatină vântul cuvinte de leagăn
pentru cei care mor, pentru cei ce nu dorm.
STALACTITE CÂNTÂND DESPRE SINE
Spre alte din sloiuri albastre cu muguri
în stropi aşteptându-şi cu teamă dezgheţul
şi facerea-n lacrimi din cruguri în cruguri
de lună şi soare, spre alte cu preţul
întoarcerii-n viaţă prefaceri sterile
să nu ne grăbim conjurând. E mai bine
în pântec de peşteri la umbra de zile
sloiuri să fim printre pui de jivine
prin bezna sticlind din arcadă-n arcadă
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când roşii liliecii s-o bântuie-aşteaptă
şi noi din mugurii noştri să cadă
nimic aşteptând decât lacrima coaptă.

căci eu, fireşte, spânzuram în lesă.

SANTA MARIA IN COSMEDIN

O simt cu preţul unei simple-abateri
din viaţă către blândele ereburi
însămânţate cu-ntuneric verde
în amintirea de păduri şi ierburi
(şi nu mai ştiu, de fapt, în ce măsură
abaterea mai poate fi mâhnire
când poţi sădi memorie dincolo
şi-aici nimic, doar dorul de murire),
o simt, e totuşi umbra mea vicleana
care-mi refuză dincolo conturul
şi nu-mi mai coincide, nu mă strânge
precum mă strânge dincoace-mprejurul,
o simt cum se restrânge-ori se dilată
cutreierând umbroasele peluze,
dar nu mă stinghereşte în dezmăţul
de forme noi, absurde şi confuze
în care pas cu pas mă-ntruchipează
în lebădă, în zâmbet, în mătase,
în iederă, în lacrimă, în sunet
şi alte câte închipuiri curioase,
nu mă mâhneşte, dimpotrivă-mi place
în forme vagi, în forme ce ezită
a-mi da un nume, să rămân aceeaşi,
multiplă-n moartea bine închipuită.

O nuntă de glicini peste absida
străpunsă prin vitralii de lumini
se-nfăpuia sub ochii noştri: roiuri
curgeau de flori, ciorchini peste ciorchini
se-nvălmăşeau în mov cu dulci potire
la rădăcini (de supt în amintiri),
şi frunze răspunzând prin vânt culorii
din frunzele surâse de măslini,
şi cer deasupra lor cu păsări multe
şi zumzet de polen asurzitor,
şi cu noi doi lipiţi de cer şi dale,
tulpini tremurătoare, lumânări,
petale mov de scuturat la noapte
sau poate doar, din lacrimi şi iubiri
mult mai înalt crescuţi şi mai aproape,
poate cu noi a doua oară miri.
DIN BRUMĂ ÎN BRUMĂ
Ce bine-am fost din lut noi doi, iubite,
alcătuiţi şi traşi apoi în smalţ!
Cine-ar fi spus că mânuind cuţite
de luciu ne vor jupui ceilalţi
şi cine că păşind din brumă-n brumă,
stârpiţi pe dinafară de culori,
la starea noastră cea dintâi de humă
întorşi, dura-vom lăcrămând sudori,
sudori prin huma noastră fără lustru,
sub vremuirea timpului în noi,
ca morţii să-i simţim mai bine gustul
şi deopotrivă dulce amândoi.
Din volumul La capătul meu de înserare (1985):
DOAMNA CU CĂŢELUL
Băteam un pas mărunt şi riguros,
de bunăvoie consimţit, fardată
cu verde de Paris pe buze, gros,
şi cu cinabru peste pleoapa mată,
purtam botine roşii şi manşon,
şi o voaletă mov, un fel de grilă
din moi zăbrele peste ochi, în ton
cu firea mea zglobie, dar docilă,
drept care nu-ndrăzneam prea mult să zburd,
ci dimpotrivă acceptam supusă,
în pas cu viaţa, un destin absurd
în care încăpusem ca-ntr-o husă
sau ca-ntr-o plasă de hingheri – încât,
ca să-mi reprim impulsul ce-mi da ghes să
mă smulg, purtam ca un colier la gât,
18

MULTIPLĂ-N MOARTEA BINE ÎNCHIPUITĂ

RECUNOAŞTEREA SOMNULUI
Acesta poate – un drumeag netrebnic
de blonde păpădii sau poate
spinarea-aceasta de mesteacăn
atât de tânăr şi adus de spate
sau mai departe macii, stropi de sânge
din norii înjunghiaţi de-amurg, petale
pentru veşmântul purpuriu de îngeri
sau îngerii ei înşişi dând târcoale –
sau poate limpezite-n albăstreală
chiar casele, aceste case grave,
cu ochii-nchişi, mereu tot mai mărunte
pierind la orizont ca nişte nave
sau cuibul berzelor, uriaşă
pernă de beznă şi de paie
în care îmi cufund adânc obrazul
ciupit de spaime, ca-ntr-o baie
de cald şi bine sau, mult mai aproape,
umbra lăsată-n asfinţit de Domnul
cu trupul lui, şi-n care-ncap întreagă,
Acesta poate, în sfârşit, e somnul.
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Florina Lircă-Moldovan

Imagini din arhiva familiei Regman

Cornel Regman. Portret de familie

Se împlinește anul acesta un secol de când s-a născut, în 28
noiembrie 1919, criticul și istoricul literar, Cornel Regman. Nici
vorbă, truda sa în folosul literaturii merită (și chiar a primit) alese
omagii, de aceea îmi rămâne numai să consider recenta cercetare
monografică de care m-am ocupat – publicată cu titlul Cornel Regman. A fi critic literar la Editura Muzeul Literaturii Române, în 2018)
– un prilej în plus de celebrare a valorii criticului de pe Târnave.

S-a scris în acești ani (de la bune și foarte bune la mai puţin
plăcute) despre competenţele analistului de literatură. Nu e locul
aici să le reluăm, nicidecum să le aprofundăm. Ar fi prea strâmt portretul pentru un traseu profesional atât de complex. De interes mi
se pare, în schimb, evidenţierea apartenenţei sale la o familie de literaţi despre care, cu excepţia câtorva trimiteri de circumstanţă, se
găsesc consemnate foarte puţine informaţii sau, în unele cazuri,
nimic.

Fiu al unei familii obișnuite de români ortodocși din Daneș,
Cornel Regman descinde din ramura ţărănească a genealogiei materne, iar pe linie paternă se înrudește tot cu ţărani. Totuși, sunt de
menţionat două excepţii: înrudirea sa, pe linie maternă, cu Ilarie
Chendi (căruia îi este nepot de verișoară), de care se apropie nu
numai prin vocaţia comună pentru critica literară, ci și prin predile3/ 2019

cţia amândurora pentru ironie, ca unealtă de abordare a literaturii;
dinspre tată, este neam cu Nicolae Regman (vărul primar cu bunicul lui Cornel Regman), născut la Sighișoara, în 20 ianuarie 1881, cunoscut poate nu atât ca scriitor și publicist, cât mai degrabă ca
personalitate politică (influent prefect al Sibiului), preot, pedagog și
profesor.

Așezând lângă acești cărturari și pe alţi trei intelectuali ai familiei Regman – Ioan Regman, fratele criticului, Dinu Regman și Ștefăniţă Regman (ultimul încă în plină activitate), nepotul de frate,
respectiv, fiul lui Cornel Regman –, am putea înscrie familia Regman,
fără a o asemui ca prestigiu, în mica tradiţie culturală existentă deja
(mă gândesc, de pildă, la Caragialești, Lovinești sau la familia Pillat).
Desigur, explorând „genealogia” culturală (Ion Bogdan lefter)
căreia îi aparţine Cornel Regman, sperăm nu numai că recuperăm
câteva nume de pasionaţi ardeleni ai scrisului asupra cărora exegeza nu s-a pronunţat încă, ci și că va ieși la iveală, oglindită în preocupările cărturărești ale familiei, contribuţia exponenţială a lui
Cornel Regman la ridicarea culturii transilvănene la rang de conștiinţă valorică.
*
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Prieten într-o vreme cu Nicolae Iorga, pe care l-a cunoscut în
timpul studenţiei, Nicolae Regman (1881-1951) se detașează de notabilii ardeleni literaţi din prima jumătate a perioadei prin aceea că
alcătuiește el însuși împreună cu opera sa un capitol distinct de istorie culturală.

Cunoscut ca preot, pedagog și profesor, scriitor, ziarist, om politic, a publicat evocări literare, articole, poezii, proză, majoritatea
sub pseudonimul Z. Sandu (uneori N. Păunaș). Lucrările sale se caracterizează prin preocuparea și interesul accentuat faţă de istorie
și tradiţie, teologie și folclor, nu mai puţin de filosofie. Substanţa lor
edulcorată se explică lesne prin prisma contextului istoric și cultural în care autorul se formează, a cărui concepţie predominantă era
cultivarea unei literaturi care să slujească idealului naţional și să reflecte spiritualitatea poporului românesc. Nu mai puţin, o literatură
care să stârnească interesul masei de cititori, pe care să-i determine
a acţiona în spiritul marilor înfăptuiri istorice.

Dacă în proză substratul ideatic conţine și timide încercări de
înnoire, motivele poeziei pe care o scrie valorifică duiosul, sentimentalismul, iar autorul rămâne mereu dispus la compasiune. Întro expresie căutat artificioasă, cu o substanţă afectată de trăiri
extatice, autorul alege să perpetueze caduca formulă a poemului în
proză, scriind când psalmi lirici, când poezie de rugăciune. Este adevărat că sentimentul religios este o componentă a tradiţionalismului, dar vechea obedienţă a autorului faţă de expresia și sentimentul
sămănătorist și-a spus inevitabil cuvântul. La un examen exigent al
perioadei de care aparţine ca vârstă creatoare, volume ca Rugăciunile vremii, Oglinda inimii, Tămâioare, pierd prin descalificare în faţa
poeziei tradiţionaliste (ce să mai vorbim de cea modernistă?) pe
care o scriau marii poeţi interbelici.
Opera sa este vizibil marcată de dialectica (neo)sămănătoristă
care ia amploare la începutul secolului al XX-lea, odată cu debutul
său în literatură. Valorificând, cum scrie Iulian Boldea despre confraţii săi, „resursele expresive, etnice și etice ale folclorului”, dar și
„tendinţa de resuscitare, dintr-un unghi idilizant, a trecutului istoric”1, autorul supralicitează paseismul, lirismul duios, caracterul mo-

ralizator, limbajul regional, edenicul rural, ordinea patriarhală,
tradiţia ancestrală. Personajele, eroi mari sau mici, sunt (dez)umanizate până la z(r)eificare, pășind spre utopia perfecţiunii, purtând
o aură mesianică și suferind toţi de mania indistinctului. Tehnica
portretistică va reprezenta modalitatea favorită a autorului, de care
se va folosi fără rezerve, ajungând până la hiperbolizare. Încrederea neţărmurită în caracterul moralizator al operelor sale, prin
exemplul unor eroi-tip de frumuseţe spirituală și de perfecţiune
etică, duce, evident, la îngroșarea liniilor teziste, la uzitarea unui retorism în exprimare pe care Z. Ornea2 îl numește „eticism grosier”.

Nicolae Regman scrie, nu mai încape îndoială, sub impresia
unui apostolat, de aici caracterul tendenţios al operei sale. Dar, potrivit lui Nicolae Balotă, acesta este însuși scriitorul ardelean care
„are credinţa cuvântului mântuitor. El e dascăl și profet (ceea ce, în
fond, e totuna). Dacă povestește istoria neamului său (ca și Micu,
ori Șincai, ori Maior) o face pentru a-și clădi neamul pe o temelie și
între ziduri de cuvinte drepte. Nu urmărește nici tâlcul istoriei în
sine, nici jocul evanescent al gesticulaţiei umane, căci nu ceea ce
piere, ci ceea ce durează îl robește. Într-un sens, el este cu adevărat
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prozatorul, constructorul edificiilor ce se vor de sine stătătoare”3.
Totuși, chiar dacă opera sa este, majoritar, o pledoarie pentru toposurile și spiritualitatea ardelenească, pentru limba curat românească, presărată cu dulci arhaisme și regionalisme, asezonate cu
termeni de amvon, nu lipsește din ea o tendinţă modernă de europenizare a literaturii române. În viziunea autorului, spiritul european era necesar să se instaureze în cultura română; odată
descoperită, „sănătos” preluată și apoi curat „semănată” la noi, profilurile culturii europene puteau astfel genera descoperirea spiritului și identităţii neamului nostru. De altfel, „a fi «modern» sau «a
(te) moderniza» înseamnă a fi ancorat în prezent, a fi sau a deveni
contemporan cu propriul timp; chiar mai mult, a te înscrie pe o
traiectorie ce rezonează cu viitorul sau îndrăznește să aducă viitorul în prezent pentru a-l configura cât mai repede”4. Susţinând idei
precum preluarea unor modele europene valabile care, corect valorificate, să stimuleze dezvoltarea structurilor naţionale, Nicolae
Regman transgresează tendinţa epocii de valorificare strictă a trecutului naţional, căutând a se racorda la spiritul Europei. Raportul
identitate-alteritate este privit cu înţelegere și flexibilitate nu numai
de autor, ci și de personajele sale, care nu dau vreun semn (dimpotrivă!) că ar nega, precum tradiţionaliștii, influenţele exterioare: „și
îmi mai însușesc o mândrie personală, aceea de a fi descoperit eu,
în lumina învăţăturilor culese din gura și cărţile cărturarilor din Berlin, minunata putere de educaţie și devenire a istoriei naţionale”5.
Pe scurt, o operă neîmplinită estetic, importantă însă pentru
încercarea de a-și depăși propriile limite, dar și pentru ilustrarea
funcţiei sociale a literaturii, a rolului pe care arta l-a îndeplinit la
acea vreme, de „instrument” militant, formator pe plan social și
naţional6.
*
Jurist de profesie, cu preocupări literare, Ioan Regman (19242009) este mezinul familiei, fratele lui Cornel și al lui Eroftei, inginer
specializat în construcţia de hidrocentrale. A făcut parte, în timpul
studenţiei (la Sibiu şi la Cluj), din grupul cerchiştilor, timp în care a colaborat cu poezii la ziarul „Naţiunea Română” sub pseudonimul sugerat de Ion Negoiţescu – Tudor Bogdan – și a participat alături de
aceștia la pregătirea revistei „Euphorion”, din al cărei sumar urma
să facă el însuși parte. Este unul dintre intelectualii care, în timpul
dictaturii staliniste, a căzut victimă fenomenelor carcerale de la Pitești și Gherla.

Autor al unicului volum de poezii publicat: Carusel intim (Editura Eminescu, București, 1972) – se pare că altul a fost distrus de însuși autorul –, Ioan Regman alege să scrie, într-o perioadă încă
puternic marcată de lirismul elitist, despre fapte și trăiri degradate,
despre derizoriul existenţei sociale, în fine, despre o biografie – personală – compromisă de utopia unei „lumi răsturnate”. Pretextele
de creaţie sunt tot atâtea „feţe” ale paletei existenţiale, gata în orice
clipă să se transforme în artă: mici flirturi cotidiene din cadrul banal
al uzinei, gesturile de rutină ale „dispecerei blonde” care înmânează
procese-verbale la semnat, uliţa copilăriei, trepidaţia orașului și întâmplări „adevărate” cu ardeleni, sordidul ideologiei „socialiste” cu
sloganurile ei propagandistice, toate au loc în cartea sa.
Atmosfera familială din anii adolescenţei, fraţii, părinţii, precum şi casa părintească din Daneş, sunt evocate cu nostalgie de
autor în Poemul acelor zile („mi-aduc aminte”) din volumul său de
poezii. Tot acolo prind contur spaţiul protector al casei părintești,
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locurile Daneșului, dimineţile prin gospodărie, treaba cu animalele
și munca la câmp, culcușul cald în fân, „păpara de dimineaţă cu bucăţi de slănină”, figura caldă a mamei, „braţele puternice” și „izmenele lungi” ale tatei”, aromele casnice, bucuria familială, „zeama
densă de tărâţe”, porcii de Bazna, și câte și mai câte. Toate alcătuiesc tabloul nedisimulat al unei fericiri fruste și nestilizate, scăldate în aroma vinului de Daneș, cu care începe și se sfârșește
poezia. De la Introducere în intimitatea poetului, trecând prin Copilăria și criticii, Laudă adolescenţei, până la Caruselul, poemele sale îl fac
părtaș pe cititor la „evenimente” din viaţa autorului, mai mari sau
mai mici, consemnate ori reconstituite până la cel mai mic detaliu.
Veleităţile sale artistice nu vor reuși să-i confere poeziei strălucirea, însă nu lipsesc unele anticipări de concepţie poetică în care
poetul se prezintă oarecum excentric, răspunzător de sabotarea
poeziei inutil cosmetizate. Libertatea prozodică, explorarea prozaicului și a limbajului oral, fixarea unor indici spaţio-temporali, toate
sunt apreciate astăzi ca viziuni și atitudini inovatoare, cunoscute ca
recuzită specifică optzecismului. Deși nu poate fi considerat optzecist, el este cu siguranţă un artist aparte între contemporani, prin
atitudine, limbaj și viziune. Dar această șansă i-a fost, deopotrivă, și
cel mai mare blestem, căci, posesor al unui gust literar format și cultivat în ambianţa tot mai erudită a „Cercului literar de la Sibiu”, lui
Ioan Regman i-a lipsit curajul de a-și asuma promovarea unei noi
direcţii poetice7.
*

Aparţinător ca vârstă generaţiei optzeci, Dinu Regman (19571986), fiul lui Ioan Regman și al Constantinei Driva, participă alături
de colegii săi la configurarea noii paradigme poetice, completând
grupul poeţilor ce au luptat pentru eliberarea poeticului de sub incidenţa rigorilor și a determinărilor convenţionale.

Debutează editorial, în 1984, cu trei poeme în Caietul debutanţilor. 1982, publicat la Editura Albatros, iar activitatea literară și-o
modelează sub influenţa participării la cenaclurile literare Prospero
(„cu ambiţii – vezi bine – shakespeariene!”8) și Cenaclul de Luni (19791983). A colaborat cu versuri în publicaţii ca „Amfiteatru”, „Echinox”,
„Opinia Studenţească”, precum și în „Viaţa studenţească”, unde se
regăsesc însemnări despre festivalul sibian de jazz, al cărui fan pasionat și spectator fidel era. Deși este preocupat constant de literatură, personalitatea sa artistică va rămâne pecetluită pe un singur
volum de poeme, Stop cadru, alcătuit și prefaţat de Ion Bogdan Lefter, apărut postum la Editura Litera în 1990. Destinul îi dejoacă prea
devreme planurile poetice (moare într-un accident de mașină pe
tărâm german, unde își croia o nouă viaţă, în data de 1 ianuarie
1986), smulgându-i, totuși, o mărturie despre realul său talent ce ar
fi putut deveni – dacă nu ar fi apus prea devreme printr-o conjugare
de forţe neprielnice – o identitate poetică.
Identificând registrele stilistice ale poeziei optzeciste, Radu G.
Ţeposu caracterizează indirect poezia lui Dinu Regman în două
puncte congruente: „crepuscularul” din prima parte a volumului
(ii eși rea din sub teran), unde poetul se înfăţișează ca unul dintre
„gnomicii şi esotericii, manieriştii [...] seduşi cu toţii de fondul obscur
al fiinţei, de resorturile magice ale cunoaşterii, care închipuie, pe
ton de patetism sibilinic, apocalipse suave, extaze delicate, încremeniri ale spiritului în metafore strălucitoare”9. De cealaltă parte,
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„cotidianul prozaic şi bufon”, darnic valorificat în ciclul al treilea de
poezii: alte povestiri + câteva învăţături finale. Pe ambele substra-

turi poetice le punctează relevant și Cristian Moraru. Primul este „al
imaginarului crepuscular, cu puternice infuzii naturiste, silvestre în
special, marcat de obsesiile singurătăţii, sângelui, morţii, ale atrocităţii suavizate și ale victimei ce-și trăiește discret agonia. Cel de-al
doilea se deschide spre citadin, locul gravităţii fiind luat de ironie și
sarcasm, într-o corespunzătoare creștere a cuantumului referinţei
culturale”10.

Diversitatea de atitudini și tonuri din poezia sa face însă ca el
să fie greu de încadrat într-o unică perspectivă. El este în același
timp postmodernist prin conformaţie, optzecist prin atitudine poetică și modern prin viziune.
*

Ștefăniţă Regman (n. 1956), fiul lui Cornel Regman, profesor
de limba portugheză la Paris, cercetător literar și autor de manuale,
el însuși o personalitate cu certă înzestrare artistică, este un intelectual crescut și format în ambianţa grupării cerchiste, de a cărei
memorie se preocupă prin articolele și documentele (în general, inedite) publicate în presa contemporană.

Născut și format (licenţiat în engleză și portugheză) în România, unde a trăit până în 1982, când pleacă pentru a-și perfecta studiile în Portugalia, el găsește în experienţele trăite în ţară ca elev
temeiul unor povești despre sine și lumea în care trăiește pe care le
scrie în intimitatea camerei sau le publică (cel mult) în „Vlăstarul”,
revista Liceului „Spiru Haret” (al cărui elev era în ultimele clase de
școală generală și în primele două de liceu). Astfel, sursă de inspiraţie devin toate micile universuri în care el se simte autonom:
„ceaiurile” bucureștene, distracţiile cu tinerii de aceeași vârstă, evadări la Daneș, unde scapă de atenţia părinţilor ș.a. Meșteșugar în
arta dialogului (pe care o va pune în practică și mai târziu ca autor
de manuale), Șt. Regman se lansează într-o serie de replici „înscenate” cu sine, ca personaj al propriei vieţi, sau cu alţii, în care cele
mai multe răspunsuri pe care le caută ţin de propria criză identitară. Lucid, cu un dezvoltat simţ critic, când (auto)ironic ori de-a
dreptul cinic, când amar-deziluzionat, el este tânărul autor al unei
proze dominate de o viziune realmente sceptică în materie de
preţiozităţi. Matur în concepţie și totodată de o proaspătă tinereţe
artistică este autorul și în schiţele sale nepublicate. Inspirate de nuvelele lui Hemingway şi Salinger, acestea sunt, mai degrabă, prin
notaţia exactă și interesul pentru propriile întâmplări, trăiri, stări
emoţionale („realiste”, cum și le vrea însuși autorul), opera unui diarist – pretenţios și, câteodată, persiflant. Rezultatul? O proză autoficţională pe care nu s-a încumetat să o considere altceva decât
simplă pasiune.

În Portugalia, își continuă studiile, până în 1984, când căsătoria cu o cetăţeană franceză (de origine catalană) îi dă dreptul să se
stabilească și să lucreze în Franţa. În 1986 devine licenţiat în portugheză al Sorbonei și tot atunci primește cetăţenia franceză, două
lucruri care îi permit să vizeze o carieră în învăţământul de stat. În
urma unui concurs extrem de selectiv, obţine un post definitiv de
profesor de portugheză (1989), iar de atunci începe pentru el o perioadă de activitate intensă, dusă pe multiple planuri, în vederea
popularizării şi difuzării acestei limbi de circulaţie mondială pe
lângă publicul francez. Printre cele mai notabile realizări,
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menţionăm o metodă de învăţare a portughezei (realizată în colaborare cu Olga Ballesta), care va fi tradusă în mai multe limbi, și cursul de portugheză pentru începători prin corespondenţă. Multiplele
activităţi în calitate de profesor ale lui Ştefăniţă Regman nu l-au îndepărtat însă de realităţile româneşti deşi nu va revedea România
decât începând cu anul 1990.

În decursul anilor ce au urmat dispariţiei tatălui său (1999), Şt.
Regman este prezent tot mai des în presa literară românească, în
special atunci când e vorba de comemorarea unor evenimente legate de istoria Cercului literar. În general, scrie articole care, pe baza
unor documente inedite din arhiva lui Cornel Regman, dar şi a două
arhive (din diverse perioade) rămase de la I. Negoiţescu, pun în lumină aspecte mai puţin cunoscute sau insuficient – când nu inexact
– tratate de exegeţii importantei grupări literare.
În plus, se ocupă de îngrijirea unor ediţii și volume postume
ale tatălui său: primul eveniment editorial de acest gen este o selecţie a cronicilor lui Cornel Regman despre proză şi prozatori (Patru
decenii de proză literară românească11). Din preocupările sale a făcut

parte și realizarea unei noi ediţii a culegerii de aforisme Reflexii şi
reflexe, pe care Cornel Regman nu mai avusese timp s-o ducă la bun
sfârşit12.

În 2013, Şt. Regman a coordonat editorial un număr al revistei
„Manuscriptum” editată de Muzeul Naţional al Literaturii Române,
dedicat mai multor membri ai Cercului literar13. Dată fiind valoarea
istorică a documentelor, publicaţia a fost considerată, în presă, de
voci – unele foarte autorizate – drept un mic eveniment al anului literar 2012. Într-un număr din „Viaţa Românească”, fiul lui Cornel
Regman publică, în urma consultării, la CNSAS, a dosarelor întocmite tatălui său de Securitate, un articol care conţine pagini revelatoare privind faptul că prietenii cei mai buni ai criticului – Doinaş şi
Negoiţescu – au fost nevoiţi să dea note informative (mai mult decât
benigne) despre activităţile şi poziţiile politice ale acestuia14.

O altă iniţiativă editorială, pe care și-a asumat-o Ștefăniţă Regman, este volumul – intitulat Cornel Regman. Poeţi și prozatori tineri
în anii ’70-’90. Comentarii critice și alte scrieri, apărut la Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2015 –, în care a strâns articole
și cronici de întâmpinare ilustrative pentru o parte a unei activităţi
critice întinse pe mai bine de o jumătate de secol.
*

Moștenitori ai virtuţilor Școlii Ardelene, membrii familiei Regman se înrudesc nu numai genealogic, ci și prin orizontul lor intelectual și spiritual comun. Descendenţi ai unui neam vechi din
Transilvania, ei conservă în opera lor, pe lângă un instinct al locului,
virtuţi de veacuri ale ardelenilor, printre care temeinicia, modestia,
gospodărescul, simţul valorii și al răspunderii, o acută nevoie de
participare la realitatea evenimenţială. Emblema familiei stă înscrisă, însă, în aspiraţiile mitteleuropene, în nevoia dezvăluirii identităţii prin contactul cu alteritatea. Preocuparea pentru saltul calitativ
în literatură, deschiderea spre marile idei și eliberarea de determinismul local, repulsia faţă de convenţii, lupta contra inerţiei și indiferenţei, stârpirea improvizaţiei și cultivarea valorii autentice, nu în
ultimul rând, solidaritatea cu epoca istorică și geografia spaţiului li22

terar în care s-au născut, sunt numai câteva dintre motivele pentru
care merită a fi amintiţi ca o familie de cărturari ardeleni.
1
Iulian Boldea, Simbolism, modernism, tradiţionalism, avangardă, Editura Aula, Brașov, 2002, p. 162.
2
Z. Ornea, Tradiţionalism și modernitate în deceniul al III-lea, Editura
Eminescu, București, 1980, p. 485.

3
Nicolae Balotă, De la Ion la Ioanide, Editura Eminescu, București,
1978, p. 245.

4
Lazăr Vlăsceanu, Sociologie și modernitate. Tranziţii spre modernitatea reflexivă, Editura Polirom, Iași, 2007, p. 21.

5
Nicolae Regman, Nicolae Kogălniceanu, în Umbre măreţe, Editura
Cartea Românească, București, f.a., p. 50.

Mai multe despre biografia și scrierile sale se pot afla din articolul
subsemnatei – Nicolae Regman. Versificaţie psalmică şi proză lirică –
din revista „Transilvania”, nr. 3/2014 (reluat în „Vatra”, nr. 1112/2017), și din cel publicat de Al. Cistelecan, cu titlul Doi ardeleni de
ispravă, în revista „Discobolul”, nr. triplu 196-197-198/2014.

6

7
Mai multe detalii despre biografia și însemnătatea unicului volum
de poezii al lui Ioan Regman se pot afla din articolul recuperator:
Ioan Regman. Biografia unei poezii. Poezia unei biografii (publicat de
subsemnata în „Vatra”, nr. 4-5/2013, pp. 95-98) și din rubrica Dicţionarul poeţilor mureșeni, susţinută de Al. Cistelecan în revista „Vatra”
(în speţă, nr. 6-7/2013).

8
Ion Bogdan Lefter, Dinu Regman, colegul nostru. În amintirea unui
poet, prefaţă la vol. lui Dinu Regman, Stop. Cadru, Editura Litera, București, 1990, p. 7. Prefaţa a fost publicată anterior în versiune
scurtă, în „Contrapunct”, anul I, nr. 27, 6 iulie 1990, p. 5, ulterior cuprinsă și în alte volume ale autorului: O oglindă purtată de-a lungul
unui drum. Fotograme din postmodernitatea românească, Paralela 45,
Pitești, 2010, pp. 160-163 și Prietenii din povestea literaturii, ed. cit.,
2013, pp. 171-175.
9
Radu G. Ţeposu, Istoria tragică și grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, Editura Cartea Românească, București, 2006, p. 36.

10
Cristian Moraru, Dinu Regman – În cadrul și cadrele poeziei, în
„Contrapunct”, anul II, nr. 4, 25 ianuarie 1991, p. 4.

Cornel Regman, Patru decenii de proză literară românească, selecţia textelor şi ediţie îngrijită de Ştefăniţă Regman, Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2004.

11

12
Idem, Reflexii şi reflexe. Aforisme vesele şi triste, Ediţia a doua revăzută şi adăugită, îngrijrea textelor, notă asupra ediţiei şi notă bio-bibliografică de Ştefăniţă Regman, Cuvânt-înainte de Alexandru
Paleologu, Postfaţă de Emil Hurezeanu, Curtea Veche, Bucureşti,
2011.
13

Vezi „Manuscriptum”, anul XLII, nr. 1-4 (163-166), 2012.

Ştefăniţă Regman, Cornel Regman şi „lucrătorii” lui: perioada 19591967, în „Viaţa Românească”, nr. 1-2, 2013, pp. 85-105.
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Cercul Literar de la Sibiu. Maiorescianism și lovinescianism

„Generaţia pierdută” (I. Negoiţescu, Al. George), „generaţia
întreruptă” (Dumitru Micu), „generaţia recuperată” (Gabriel Coşoveanu) „generaţia amânată”, „generaţia războiului” (Emil Manu),
„generaţia de aur”1, „generaţia-cheie” (Virgil Nemoianu) sau „promoţia reformată”2 (Laurenţiu Ulici) - Cercul Literar de la Sibiu face
parte dintr-o generaţie aflată sub semnul tragic al istoriei, cunoscând epurarea intelectualilor, traversând aşa-numita „criză a culturii” (polemică deturnată de comunism despre libertatea de
creaţie), fiind martora distrugerii elitei culturale româneşti, a deposedării culturii române de propriile ei repere valorice.
Transferat din zona proiecţiilor spirituale în spaţiul terminologic al mobilizării literar-administrative, „cercul” ilustrează mai
plastic decât „grupare”, „mişcare”, „şcoală” etc., atât aderarea echidistantă a membrilor la un centru iradiant comun, cât şi condiţia sa
de enclavă, de izolare rezistentă la asaltul amorfului exterior. Descrierea unei asemenea mobilizări spirituale convergente (de tip grupare, mişcare, cerc) ridică de fiecare dată probleme de metodologie.
Să fie privilegiată omogenitatea în defavoarea heterogenităţii, conturul ideologic cu omiterea vectorilor de disipare specifici oricărei
forme de organizare? Să fie creditat un cifru de lectură unic, intrinsec sau o grilă diacronică a permutărilor receptive? Demersul metodologic este dependent de definirea conceptului de grupare.
Aceasta poate fi văzută, selectând din sugestiile criticilor, drept „un
fenomen de sinteză variabil în timp, întrucât include pe lângă textele constitutive şi reacţiile cititorului faţă de ele”3, „mai mult sau

mai puţin suma ideilor, respectiv a operelor membrilor săi”4, sau
„rodul unor iluzii retrospective care le împrumută o doctrină şi o solidaritate vizibile numai din perspectiva postumităţii”5, ba chiar „un
ritual cotidian de trecere spre solitudinea esenţială a creaţiei, cu
alte cuvinte o ficţiune necesară”6. În acest caz, condiţia istoricului şi
a criticului, sugerează Lucian Boia rămâne aceea a unui continuu
creator de coerenţă în funcţie de propria opţiune ideologică, de raportarea la ideologia dominantă a epocii, de evoluţia ideii de valoare estetică. În cazul Cercului Literar de la Sibiu opţiunea noastră
metodologică se îndreaptă spre surprinderea, contextualizată istoric, a coordonatelor, invarianţilor care circumscriu identitatea grupării, vectori de iradiere ai unui nucleu originar, mai jos urmând a
ne rezuma doar la două astfel de coordonate definitorii: maiorescianismul și lovinescianismul.
Deşi cvasi-ambiguitatea operaţională a conceptului de generaţie a fost susţinută în câteva rânduri de exegeza literară - delimitările şi opţiunile ideologice spărgând, de cele mai multe ori
unitatea grupurilor legate prin afinităţi de generaţie şi determinând
regrupări interne succesive – vom recurge totuşi la acest instrument
terminologic, în ceea ce priveşte poziţionarea fenomenului Cercului
Literar de la Sibiu pe harta geografiei noastre culturale. Cerchiştii
înşişi au utilizat această noţiune, având conştiinţa integrării lor întro linie evolutivă, de tip generaţionist (Şcoala Ardeleană, latinişti, paşoptişti, junimişti), autodefinindu-se chiar drept a patra generaţie
post-maioresciană şi a doua generaţie post-lovinesciană şi aşe3/ 2019

zându-se într-o descendenţă ideologică atent selectată. În ciuda diferenţelor inerente de structură şi potenţial creator, Cercul Literar
de la Sibiu se defineşte printr-o marcată coeziune, căreia i se pretează foarte bine descrierea pe care Ion D. Sîrbu o va face, în 1968,
ideii de cenaclu, o „sinteză spirituală, morală şi artistică, între nişte
indivizi cu personalitate, care înţeleg să-şi unească forţele interioare
spre a realiza o nobilă valoare, spre a realiza şi cultiva în ascendenţă,
delicatele şi complicatele obligaţii prin care răspund faţă de epoca,
locul şi semenii lor. În acest sens, un cenaclu [citim cerc] este mai
mult decât suma aritmetică a membrilor care îl compun (...). Un
grup de artişti nu înseamnă un grup ai cărui membri lucrează alături, nici un grup ai cărui membri se imită unii pe alţii, ci un grup în
care s-a născut un nucleu de conştiinţă colectivă, de vibraţie, de patos,
de interes spiritual de cea mai nobilă şi variată calitate (s.n.F.R.)”7. Un
asemenea tip coagulant de conştiinţă va fi şi spiritul cerchist-euphorionist. Compararea Cercului Literar de la Sibiu cu Junimea sau
Sburătorul, în baza unor afinităţi spirituale şi culturale definitorii,
s-a impus aproape de la sine exegeţilor cerchişti. Primul care a sesizat analogia a fost chiar Henri Jacquier, mentor şi prieten al cerchiştilor, care, în articolul din numărul 5 al „Revistei Cercului Literar”
(Între pictură şi poezie: atmosfera), scrie:
„ne încântă în schimb (..) spectacolul unui Cerc de spirite ardente şi sincere, tinere prin vârstă, sau cel puţin prin entuziasm, cultivând valorile estetice şi cele supraestetice, nu
într-un cerc închis, ci unul al cărui centru – contrar lui Pascal! – să fie peste tot, în lumea spirituală, iar circumferinţa
nicăieri: aşa cum ni se spune că se înfăţişa cenaclul mult regretatului Lovinescu; aşa cum pare să fi fost mai înainte Junimea (..): o grupare între membrii căreia să domnească o
«legătură», o «armonizare» născută din convergenţa aspiraţiilor şi din nici o altă constrângere decât din puterea «atmosferei» însăşi”.
1. Maiorescianismul. A patra generaţie (post)maioresciană.
T. Maiorescu a fost, aşa cum l-a sintetizat E. Lovinescu,
„omul celor două revoluţii”, reuşind să provoace în cultura română
două revoluţii răsunătoare: revoluţia culturală şi cea estetică. În
prima revoluţie, îndreptată împotriva formelor fără fond, încheiată
la 1873, T. Maiorescu a plecat de la istoricismul german şi de la evoluţionismul englez. În cea de-a doua revoluţie, cea estetică, încheiată la 1886, criticul a fost influenţat de principiile esteticii idealiste
a lui Platon, filtrând-o prin Hegel şi Schopenhauer, şi a avut drept
scop eliberarea fenomenului estetic din simbioza elementelor alogene, punând astfel bazele ideologiei criticii estetice. Două sunt
principiile în care se cristalizează, prin urmare, acţiunea critică a lui
Titu Maiorescu: principiul respectării adevărului (lupta împotriva minciunii în toate domeniile: cultural, ştiinţific, politic etc.) şi autonomia
esteticului. Rolul lui T. Maiorescu în edificarea culturii române nu tre23
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buie căutat însă în zona originalităţii, a noutăţii de gândire ci, aşa
cum arată E. Lovinescu, în „adaptarea unor principii estetice de mult
verificate în cultura apuseană la împrejurările vieţii noastre culturale” şi în angajarea culturii noastre pe direcţia de evoluţie a marii
culturi apusene. Pentru cultura română, maiorescianismul reprezintă nu numai o direcţie de evoluţie ci şi un summum de principii.
Maiorescianismul înseamnă spirit raţionalist, de logică, principiul
unei autorităţi tolerante, de disociere valorică, de smulgere a literaturii din devălmăşagul luptelor politice, urmând calea proprie a
realizării pur estetice.
În studiul T. Maiorescu şi posteritatea lui critică, scris spre
sfârşitul vieţii, apărut în 1943, E. Lovinescu analizează posteritatea
lui Titu Maiorescu, conturând profilul a trei generaţii distincte.
Prima, pregătită de însuşi Maiorescu dintre studenţii săi, a fost, prin
forţa împrejurărilor şi a proximităţii imediate a magistrului, o generaţie cultică, „acritică”, a cărei caracteristică este de a fi creat „un
cult maiorescian al recunoştinţii dacă nu al învăţăturii sale critice”.
Debutând în lupta încinsă dintre critica estetică şi aşa-zisa critică „ştiinţifică”, de partea „artei pentru artă” şi împotriva „artei cu tendinţe”, prima generaţie maioresciană nu a fost o generaţie de critici,
acţiunea ei limitându-se la această luptă şi consacrându-se apoi cultului maiorescian şi literaturii apologetice. A doua generaţie, afirmată după moartea lui Maiorescu, este o generaţie care, în contrast
cu prima, şi având avantajul distanţei temporale, se defineşte prin
exerciţiul spiritului critic, aplicat chiar asupra criticii şi atitudinii maioresciene. Lupta ei s-a purtat împotriva celor două reacţiuni antiestetice ale epocii, sămănătorismul şi poporanismul. A treia
generaţie s-a format în „epoca de linişte ce a urmat după înfrângerea «balaurilor» antiestetici”, căci gherismul devenise de mult istoric iar cele două reacţiuni antiestetice ale epocii, sămănătorismul şi
poporanismul, intraseră şi ele în categoria simplelor preocupări culturale. Născută în climatul liniştit al unei bătălii câştigate, a treia generaţie a moştenit, genetic, direcţia estetică şi a interiorizat, fără să
ştie, maiorescianismul; altfel spus, precizează Lovinescu, „s-a născut
«estetică» cum te naşti cu ochi albaştri”. Studiile acestei generaţii abordând, în special, subiecte legate de fenomenul literar, contemporan, al zilei, prin instrumentele cronicii şi ale eseului, printr-un
act critic asumat ca profesie - au ignorat cu desăvârşire vechile discuţii asupra etnicului, a „specificului naţional”, a „ruralismului”, a
„folclorismului”, care constituiau, odinioară, centrul de interes şi
miza oricărei dezbateri, teme acum de mult clasate. Evoluţia istorică a făcut însă ca nici acestei generaţii să nu-i fi fost hărăzit un destin liniştit, deoarece a cunoscut, spre sfârşitul ei, „furtuna”, căci
„literatura română a intrat de câţiva ani în convulsiunile unei crize
de o violenţă necunoscută până acum”. Este contextul care cheamă
şi această a treia generaţie la lupta pentru reactualizarea şi apărarea principiilor maioresciene. În ce măsură această a treia generaţie postmaioresciană se va dovedi „la înălţimea sarcinii combative
ce i s-a impus în timpuri atât de grele”, rămâne de evaluat, precizează E. Lovinescu, de către următoarea generaţie maioresciană.
Către această a patra generaţie postmaioresciană se îndreaptă şi apelul lui E. Lovinescu de a reactiva principiile maioresciene ale adevărului, raţiunii, disocierii valorice, împotriva ofensivei
iraţionale întruchipate de „ortodoxism”, „misticism”, „criterionism”,
„trăirism”, în condiţiile vitrege ale „invaziei lipsei de cultură”, ale „fenomenelor îngrijorătoare (...) bazate pe carenţa raţiunii, a logicii, (...)
a esteticei şi a maiorescianismului proclamat «inactual»”. Aceste
24
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spasme ale generaţiei tinere, manifestate în răspăr violent faţă de
principiile maioresciene nu sunt - precizează Lovinescu, aplicând logica evoluţiei dialectice – decât previzibile simptome ale unei noi
„crize de creştere” a culturii române. Dacă arta are, în virtutea caracterului ei temporal, modalităţi de expresie trecătoare, ea are însă
şi câteva „puncte cardinale”, în direcţia cărora a orientat-o cugetarea critică. Reprezentând punctul de plecare al criticii româneşti, acţiunea lui T. Maiorescu îşi va păstra, în orice moment al istoriei o
actualitate perenă, deoarece, arată Lovinescu, ea se identifică „cu
însăşi linia de evoluţie a artei privită ca o existenţă autonomă”. Rolul
celei de-a patra generaţii maioresciene îi va reveni Cercului Literar
de la Sibiu, căruia E. Lovinescu îi delegă - în scrisoarea sa de răspuns
la manifestul cerchist – toată responsabilitatea ce derivă din
această titulatură: „Să fiţi oare dvs. elementele tinere, din care se va
selecta a patra generaţie postmaioresciană de apărători ai autonomiei esteticului? Cum vă răspund dintr-un sanatoriu, ochii mei s-ar
închide bucuros peste aceste zori fericite”.
În ceea ce priveşte situarea în continuitatea descendenţei
maioresciene, ca „a patra generaţie maioresciană” şi, subsecvent,
continuarea viziunii maioresciene, ulterior a celei lovinesciene asupra esteticului, Virgil Nemoianu subliniază câteva schimbări de perspectivă. „Intuiţia lui Eugen Lovinescu (referitoare la a patra
generaţie maioresciană) este valabilă” – notează criticul - dar „viziunea asupra esteticului, propusă cu toată gravitatea în 1943-1945
aducea considerabile modificări tradiţiilor existente”, deoarece înseşi sursele teoretice ale noţiunii diferă. „Ele nu au nimic a face cu
pesimismul metafizic al lui Schopenhauer, cu instituţionalizarea
gustului de către criticii francezi de la finele secolului XIX; ele datorau însă totul gândirii lui Schiller, autorizatul purtător de cuvânt al
esteticii kantiene, care şi-a elaborat teoria mai cu seamă în Scrisorile
despre educaţia estetică a omului (1795)” . Rolul culturii estetice este,
după Schiller, unul educativ în sensul cel mai înalt; singură ea ar fi
capabilă să asigure echilibrul armonizării complete între omul material-senzorial şi cel ideal-abstract. Frumosul este astfel regula şi
instrumentul pentru construirea omului armonios, deplin liber, atât
de arbitrarul spontaneităţii, cât şi de constrângerea exterioară. O
astfel de definire a frumosului reuşeşte, fără a abandona „specificul” şi „autonomia”, să adauge o întreagă dimensiune etic-pedagogică esteticului. Este vorba de o viziune socială a artei.
Cercul Literar de la Sibiu debutează pe scena istoriei literaturii române prin pledoaria pentru reactivarea principiilor maioresciene într-un context al anilor ’40 în care - marcată de un grav
derapaj ideologic ce derivase într-o nouă confuzie a valorilor – literatura română părea să fi regresat într-un stadiu pre-maiorescian,
primitiv. Principiile maioresciene la care aderă în mod decis Cercul
Literar odată cu publicarea scrisorii-manifest către E. Lovinescu sunt
cele ale disocierii valorii estetice de celelalte valori (etnic, etic, social), ale restabilirii principiului adevărului şi ale reactivării spiritului critic în judecarea operei literare. Alături de linia
idealist-kantiană ilustrată, în descendenţa Junimii, de Cercul Literar
de la Sibiu, trăsăturile fundamentale pe care Tudor Vianu le atribuia
spiritului junimist se regăsesc în profilul cerchist: spiritul filosofic (înclinaţia spre speculaţia teoretică, vizibilă în cultivarea eseurilor, a
studiilor şi analizelor critice), spiritul oratoric (exersat de cerchişti
mai mult în spaţiul închis al întâlnirilor dintre membrii săi dar şi în
cel mai amplu, al conferinţelor din ţară), gustul clasic (ordonat pe
criteriul valoric şi aplicat creaţiilor literare), înclinaţia spre ironie (şi
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autoironie, ca formă a libertăţii dar şi a exigenţei spirituale) şi spiritul critic (ilustrat în toate operele cerchiste).
Aflaţi într-un moment de răscruce a istoriei, pentru cerchişti, Titu Maiorescu va reprezenta reperul cultural absolut, legislatorul: „La răspântiile culturii române veghează ca şi odinioară
degetul lui de lumină: pe aici e drumul” – spunea E. Lovinescu în monografia dedicată lui. În mutaţia culturii române de la stilul istoric
(cu imperativul idealului naţional realizat) la cel filosofic (al marilor
sinteze teoretice), pentru care pleda Radu Stanca în 1943 şi pe care
generaţia cerchist-euphorionistă ar fi trebuit s-o desăvârşească, Titu
Maiorescu reprezenta antecedentul prestigios, cel care, la vremea
lui, „criticând aspru lipsa de diferenţiere a valorilor”, a fost primul
care a fixat „un ideal filosofic spiritului nostru creator”. Semne ale
trecerii de la stilul istoric, „în care se opera o totală acoperire de valori” la stilul filosofic „în care se operează o completă diferenţiere a
acestora” sunt reperate de Radu Stanca în ceea ce numeşte „neojunimismul generaţiei tinere”, prin „reactualizarea lui Maiorescu
care se produce de câţiva ani pe atâtea planuri”, prin „acordul general pe care îl întâlnim în majoritatea principiilor criticei estetice,
afluenţa de preocupări filosofice şi sisteme autohtone, anemia istoricismului concret, interesul tot mai viu nu pentru faptul istoric, ci
pentru semnificaţia lui teoretică”. Principiul maiorescian al autonomiei esteticului a fost pus în practică de cerchişti prin cultivarea, un
timp, a acelui mod superior, necontingent, de a concepe literatura,
printr-un a-politism programatic. Pledoaria pentru validarea operei
prin criteriul estetic, expusă în Manifestul din 1943 ca principiu maiorescian, se va nuanţa ulterior prin deschiderea spre dimensiunea
etică şi a complexităţii axiologice, teoretizate în cadrul proiectului
Euphorion, în aceeaşi direcţie producându-se şi depăşirea „amoralismului” maiorescian. Cerchiştii vor parcurge, apoi, în grade variate,
treptele ierarhiei axiologice, dinspre stadiul estetic spre cel tragic,
moral, religios şi chiar politic.
Conflictul dintre Cercul Literar de la Sibiu şi „păşunişti”
reeditează, în epocă, conflictul dintre Maiorescu şi ardeleni pe tema
specificului naţional, conflict pe care Ovidiu Cotruş, în studiul său
dedicat criticului junimist, îl atribuie unei opoziţii inevitabile dintre
două naturi mesianice. „Din tensiunea iscată între «adevărurile
existenţiale» ale vizionarilor şi «adevărurile raţionale» ale logicianului, s-a plămădit faţa dublă a culturii române”- notează acesta.
Pentru acelaşi Ovidiu Cotruş, autor al unui substanţial studiu, publicat în serial, în 1967, în revista „Familia”, Titu Maiorescu şi cultura
română, la numai trei ani după luptele duse pe arena publică pentru reabilitarea marelui critic, acesta a fost „cel mai preţios şi mai
lucid pedagog al naţiunii sale”, maiorescianismul însemnând, în acelaşi timp, o opţiune morală, filosofică, politică. Format la şcoala lui
Herbart, Maiorescu a descoperit „formula de echilibru stabil a culturii româneşti”, fiind un genial strateg şi stăpânind „ca nimeni altul
– tehnica distribuirii accentelor în funcţie de necesităţile reale ale
culturii române”. Un alt cerchist, Eugen Todoran, îşi va încheia cartea intitulată Maiorescu, din 1977, definind maiorescianismul, centrat pe exigenţa spiritului critic, drept o componentă structurală
fundamentală a culturii române moderne:
„Maiorescianismul, privit istoric, este astfel o prezenţă
structurală în istoria spiritului critic, fără de care nu este
posibil un spirit modern al culturii, de aceea (...) nu va fi
posibil să se scrie nici în viitor o istorie a culturii româneşti, fără să se includă permanenţa spiritului critic de el
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întemeiat, valabil în dialectica istoriei şi în viitor, pentru
osmoza permanentă a geniului românesc, creator de cultură naţională, cu idealul universal al umanităţii. (...) Exigenţa «spiritului critic», căruia Maiorescu i-a dat forţa
«începutului», este justificată în orice epocă, ori de câte
ori literatura scriitorilor îşi caută ea însăşi propria sa imagine, realizată prin condiţia ei de artă. (...) rămâne mereu
actual, în dialectica interioară a spiritului critic, ca spirit
modern al culturii, îndemnul «Înainte, cu Maiorescu!»”.
Maiorescianismul cerchiştilor va fi reafirmat odată cu revenirea
acestora pe scena culturii române, după două decenii de tăcere, interdicţii, prizonierat. Ieşirea în arenă, după 1965, a cerchiştilor, croiţi
la şcoala interbelică după canoanele unei pregătiri filosofice şi estetice temeinice, se manifesta, prin contrast, ca fundamental polemică. Întoarcerea lor se impunea, implicit, ca o întoarcere la
Maiorescu, mai bine spus, la o conştiinţă maioresciană autentică,
fiindcă întoarceri la Maiorescu mai fuseseră întreprinse în cultura
română, dar fuseseră deformate de fiecare dată de filtrul selectiv
al ideologicului. După cum menţionează Cornel Ungureanu în prefaţa cărţii lui Ovidiu Cotruş,
„Maiorescu fusese falsificat nu numai de cei care l-au atacat
între anii 1947-1965, fusese falsificat şi de cei care în anii treizeci doreau despărţirea de Maiorescu în numele unei reabilitări a lui Hasdeu sau Pârvan, fusese falsificat cu brutalitate la
sfârşitul anilor patruzeci de cei care îi înălţau statuie lui Gherea, fusese falsificat în anii cincizeci de bravii ideologi ai realismului socialist, fusese ajustat în anii şaizeci de cei care voiau
să demonstreze că marele critic fusese de partea poporului, a
clasei muncitoare, a ideologiei celei mai înaintate. Fusese falsificat şi de cei care încercau să-l excludă din cultura nouă, dar
şi de cei care voiau să-i înalţe statuie”.
Din punct de vedere ideologic, a patra generaţie maioresciană, reprezentată de membrii Cercului Literar de la Sibiu, operează o reîntoarcere manifestă, programatică, la sursele naţionale ale ideologiei
democratice şi libertare părăsite de tradiţionalismul gândirist, resuscitând, pentru memoria culturală a actualităţii, ideile paşoptismului şi ale Şcolii Ardelene. După 1965, Manifestul Cercului Literar se
reimpunea în actualitate, nu doar prin reaşezarea criticii în matca
lovinesciană, ci şi prin recuperarea adevăratului Maiorescu. În numele pledoariei maioresciene pentru necesitatea afirmării unei direcţii critice viabile, Nicolae Balotă va stârni, în urma articolului
Direcţia nouă în critica română publicat în revista „Familia” din ianuarie 1967, polemica dintre călinescieni şi anticălinescieni. Analizând condiţiile necesare unei noi critici directoare, Balotă
demonstra eşecul călinescianismului de a se constitui într-un îndreptar estetic eficient, aşa cum reuşise maiorescianismul, la vremea lui. Demonstraţia criticului se baza pe două argumente solid
susţinute. O critică directoare, preciza Balotă, presupune un solid
schelet filosofico-estetic – organizat într-o unitate sistematică - deci
o serie de criterii riguroase aplicabile diversităţii fenomenului literar, temelii filosofic-estetice prezente în critica lui Maiorescu şi Lovinescu dar absente în opera critică a lui Călinescu. Un alt argument
viza cultivarea consecventă a punctului de vedere estetic, atitudine
maioresciană, reperabilă ulterior la toţi descendenţii săi dar devenită insuficientă prin raportare la exigenţele epocii contemporane
care pretinde „şi alte sisteme axiologice de apropiere a fenomenului artistic, decât cel strict estetic”. Neasumându-şi o atare per25
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spectivă axiologică, critica lui G. Călinescu (critic cu o influenţă covârşitoare în perioada 1955-1965), observa Balotă, nu se poate impune drept o critică normativă, formatoare.
De-a lungul evoluţiei euphorioniste a Cercului, Titu Maiorescu va furniza în permanenţă cerchiştilor modelul spiritului critic,
ca summum de „discernământ, luciditate, analiză şi spiritul de sinteză”, aşa cum era caracterizat în paginile Manifestului din 1943. Criticul cerchist I. Negoiţescu se va constitui în promotorul unui
maiorescianism sui generis, ilustrând un destin atipic între criticii
maiorescieni. De la imaginea lui homo aestheticus din tinereţe până
la cea a omului complexităţii axiologice, aşezate sub semnul eticului, axă pe care va evolua tot mai acutizat până la sfârşitul vieţii sale,
I. Negoiţescu revelează, într-o tonalitate critică inconfundabilă, o
vocaţie polemică, o intransigenţă morală de sorginte maioresciană,
în care „subiectivismul” care i-a fost adesea imputat, nu este decât
interfaţa stilistică a unei modalităţi critice fundamentate riguros pe
criteriile relevanţei estetice şi axiologice a operei literare, puse în
slujba identificării şi definirii ethosului românesc în context european. În spiritul universalist, junimist, I. Negoiţescu va încerca să
impună o „direcţie nouă” culturii române, metaforic numită euphorionism. Efortul critic susţinut de criticul cerchist în impunerea unei
noi direcţii culturale, prin ancorarea esteticului în etic, prin saltul
axiologic în tragic, sublim, metafizic, aminteşte de principiile activismului maiorescian. „De la sine nu se îndreptează nimic în capetele unei generaţiuni – scria T. Maiorescu în Observări polemice – căci
orice cultură este rezultatul unei lucrări încordate a inteligenţei libere, şi datoria de a afla adevărul şi de a combate eroarea se impune fără şovăire fiecărui om care nu se mulţumeşte cu existenţa sa
privată de toate zilele, ci mai are o coardă în sine, ce răsună la fericirea şi nefericirea naţiunii din care s-a născut”.
2. Lovinescianismul. A doua generaţie lovinesciană
„Lovinescianismul” constituie termenul consacrat de o
consecventă posteritate critică, pentru a defini direcţia teoretică a
modernismului românesc interbelic. Dar lovinescianismul trebuie
privit, aşa cum arată Ileana Vrancea, nu numai ca un „summum de
principii preluate de un critic sau altul”, ci şi ca o „poziţie ideologică
şi etică manifestată pe planurile mari ale vieţii spirituale”. Operând,
în epocă, o strictă selecţie ideologică, E. Lovinescu preia şi depăşeşte maiorescianismul. Păstrând principiul disocierii esteticului de
factorii extraestetici, pe cel al autonomiei estetice în exercitarea
funcţiei axiologice a criticii, Lovinescu face un pas mai departe, sincronizându-şi viziunea cu cea a esteticii şi criticii europene a vremii,
şi introduce în sfera genezei artei şi a raportului său cu sfera vieţii
sociale, achiziţiile gândirii dialectice şi deterministe. De fapt, el realizează, în aceeaşi logică dialectică, hegeliană, „o sinteză şi deci o
depăşire a opoziţiilor polemice caracteristice epocii precedente,
dintre teza de esenţă idealistă, kantian-schopenhaueriană, a autonomiei absolute a artei faţă de societate, promovată, cu amendamentele cunoscute, de Titu Maiorescu, şi teza deterministă a şcolii
lui Taine, promovată de Gherea”. Pentru E. Lovinescu, interdependenţă şi sincronism nu va însemna lezarea autonomiei esteticului,
ci proiectarea acesteia în orizontul lumii din care face parte şi pe
care o exprimă chiar şi când o respinge. Spiritului critic, fundamentat de Titu Maiorescu în cultura română, E. Lovinescu îi va crea stilul: „După Maiorescu, care a aşezat temeliile spiritului critic în
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cultura română, Domnia-Voastră” – îi scriau cerchiştii lui Lovinescu,
în scrisoarea-manifest – „aţi reuşit, pe aceleaşi temelii, să daţi stilul
criticii literare”. Criticii de direcţie profesate de Maiorescu, Lovinescu i-a adăugat profunzime hermeneutică: „faţă de singurul ochi
al criticii maioresciene – acela al criticii de îndrumare, - pe cel de-al
doilea – ochiul interpretării transversale şi verticale -, completând
astfel definitiv o formă a artei literare româneşti”, notează Radu
Stanca. Pentru cultura română Lovinescu a adus, în descendenţa
maioresciană, forţa „spiritului director”: „El a tăiat întâi, în bogata
literatură română contemporană, apele, despărţindu-le de uscatul
inform, el a făcut delimitările, care, oricât am încerca să le depăşim, sunt punctele de reazem ale orientării noastre”, precizează I.
Negoiţescu. Un spirit director atât de necesar, observă cerchistul,
„mai cu seamă acum, în această vreme agitată de transformări
adânci şi crize morale succesive”. Desemnându-se pe sine ca făcând
parte din a doua generaţie postmaioresciană, Lovinescu îşi trasează
explicit ascendenţa şi, în acelaşi timp imprimă criticii româneşti o
direcţie de evoluţie generaţionistă aşezată sub marca identitară, legitimatoare, a maiorescianismului. Odată cu Lovinescu are loc res-

crierea teoriilor maioresciene prin adaptare la contextul istoric,
social-cultural al vremii, demersul lui critic constând în împletirea
rezervelor din domeniul esteticii cu o analiză critică a reacţionismului junimist pe plan politic şi social. Lovinescu este, deci, purtătorul şi promotorul unei conştiinţe critice sincrone. Pentru
Lovinescu, cum avea să scrie şi I. Negoiţescu, teoria sincronismului, relaţia etic-etnic-estetic, cu accent pe primatul esteticului, dialectica ruralism-citadinism în proză, teoria mutaţiei valorilor
estetice, ca şi autonomia esteticului, „au fost instrumente teoretice
şi practice ale unei politici estetice, fruct al crezului său politic, care
a dat unitate exemplară întregii sale activităţi”. În cultura română,
Lovinescu este cel căruia îi revine meritul de a fi instituit naraţiunea
canonică a modernismului şi a modernităţii, de a fi sesizat, pe baza
principiilor deterministe, sincroniste, interdependenţa esteticului
de paradigma mutaţiilor sociale, altfel spus, a modernismului de
modernitate, a raportării modernismului literar-estetic la modernitatea social-economică.
Posteritatea lui E. Lovinescu, manifestată încă din timpul vieţii criticului, se caracterizează, în principal, printr-o comuniune spirituală de principii literare şi civice. Despre
lovinescianism se poate vorbi încă din deceniul IV, cea de-a treia
generaţie postmaioresciană, alcătuită din Şerban Cioculescu,
Pompiliu Constantinescu, Tudor Vianu, Perpessicius, Vladimir
Streinu, constituind, de fapt, şi prima generaţie lovinesciană. Principiile lovinescianismului, care vor fi interiorizate şi de cerchişti,
sunt expuse în articolul-program ce deschidea, în 1928, primul
număr al revistei „Kalende” (editată de Vladimir Streinu, Şerban
Cioculescu, Pompiliu Constantinescu, Tudor Şoimaru), articol ce
configurează, de fapt, profilul critic dar şi spiritual nu numai al
acestei generaţii dar şi al generaţiei euphorioniste:
„Soluţiile misticei (...) repugnă dramatismului nostru spiritual.
(...) Suntem guvernaţi de intelect, singura garanţie a libertăţii
noastre. În ordinea creaţiei, considerăm fenomenul literar un
act de conştiinţă şi cunoaştere. (...) Directivele tradiţionaliste,
naţionale şi ortodoxe, înseamnă, prin exces, un atentat la libertatea şi educaţia intelectuală a generaţiei actuale. (...) Mai
ales ortodoxismul de emisiune postbelică, ce tinde a obstrua
europenizarea conştiinţei româneşti şi a ne reduce cultura,
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printr-o mistică paseistă, la faza ei de posomorâtă copilărie –
nelinişteşte şi incită la reacţiune”.
Convingerile criticilor lovinescieni, exprimate tranşant în articolul
introductiv, scot în evidenţă adevărata antinomie din interiorul modernismului românesc, aşa cum se manifesta ea în deceniile trei şi
patru ale secolului al XX-lea - şi aşa cum va fi ea preluată de cea dea patra generaţie, postmaioresciană, a Cercului Literar de la Sibiu ca semn al unei scizuri aparent ireconciliabile în planul opţiunilor
etice, ideologice, politice, al antitezei ireductibile dintre raţionalismul, conştiinţa latinităţii, occidentalismul, continuarea tradiţiei paşoptiste, revoluţionare, liberalismul democratic lovinescian, pe de o
parte, şi anti-raţionalismul, misticismul, exaltarea „fondului nostru
nelatin”, orientalismul, ura faţă de generaţia paşoptistă, totalitarismul „noilor mişcări”, de cealaltă parte. În raport cu aceste disocieri
tectonice, de profunzime, opoziţia, încetăţenită conceptual, în istoria literară, dintre „modernism” şi „tradiţionalism” (în dimensiunea
sa „gândiristă”), reprezintă doar interfaţa estetică, epifenomenul
său de ordin literar-stilistic.
Revendicându-se de la principiile critice lovinesciene şi legitimându-se de la autoritatea „patricianului spiritual care era
Maestrul”, Cercul Literar de la Sibiu se aşază în mod deliberat în descendenţa lovinescianismului, constituindu-se în cea de-a doua generaţie lovinesciană din literatura română: „A patra generaţie
postmaioresciană” – ţine să precizeze, într-o privire retrospectivă
asupra cerchismului Cornel Regman – „dar tot atât de drept este so numim a doua generaţie postlovinesciană, cunoscând că tot ce a
fost acţiune de clarificare şi întemeiere pornită de la înaintaşul din
celălalt veac a trecut prin filtrul purificator şi înnobilator al celui mai
autorizat succesor al său”. „Veniţi cei din urmă la Sburătorul” – scrie
I. Negoiţescu, comemorându-l pe critic în primul număr al „Revistei
Cercului Literar” – „cei din Cercul Literar, care s-au bucurat în casa
marelui Lovinescu de favoarea ultimului cenaclu, n-ar putea porni
la drum fără a-şi recunoaşte încă o dată, în spiritul Maestrului, substanţa însăşi din care vor încerca să toarne formele noi”. Din lovinescianism preiau cerchiştii naraţiunea modernităţii noastre,
canonizată în interbelic, definită prin orientarea pro-occidentală,
pro-latină, pro-europeană, raţionalistă, impulsul creării unei culturi
majore, instrumentele ideologice, critice dar şi ideea acelei politici
estetice centrate iniţial pe reactualizarea maioresciană a disocierii
valorilor, apoi dezvoltată în euphorionism, prin lupta pentru cucerirea dimensiunii morale, tragice, a actului artistic. Teoria saltului de
pe palierul estetic pe cel moral, sub forma acelei „rupturi” de substanţa românească moştenită, indusă de secole, pe care o va fundamenta I. Negoiţescu în Romanul epistolar derivă, împotriva
organicismului maiorescian, din perspectiva lovinesciană a „arderii
etapelor”, a saltului, a mutaţiilor indispensabile evoluţiei unei culturi.
Ideologia lovinesciană, centrată pe modernism, este urmată de cerchişti în primul rând prin reacţia manifestată împotriva
sămănătorismului, gândirismului, „păşunismului” – curentele reacţionare „clasice”, consacrate, ale direcţiei moderniste. Tot în descendenţa lovinesciană se înscrie şi pledoaria pentru urbanismul
literaturii şi al culturii române susţinută încă din Manifestul cerchist
şi nutrind apoi substanţial Istoria literaturii române a lui I. Negoiţescu. Cel mai lovinescian dintre cerchişti, Negoiţescu preia de la
mentorul său interesul pentru amprenta stilului critic, cu tot corolarul său „simbolist”: atenţia acordată reverberaţiilor muzicale ale
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cuvintelor şi ale ideilor, „puterea de iradiere a sugestiilor şi corespondenţelor”, „preferinţa pentru orfismul indescifrabil, obscur, ori
pentru muzica straturilor ascunse ale fantasmalei fiinţe poetice”.
Din lovinescianism a mai moştenit Cercul Literar de la Sibiu şi o anumită etică a solitudinii creatoare, majoritatea creaţiilor cerchiste de
maturitate fiind apanajul (produsul) unei izolări mai mult sau mai
puţin autoimpuse. La moartea lui E. Lovinescu, Radu Stanca scria,
premonitoriu aproape: „Singurătatea lui E. Lovinescu a fost, aşadar,
nu numai cea mai minunată formă de viaţă socială, dar şi pilda cea
mai fecundă din care noile generaţii de scriitori trebuie să ia lumină”. Un urmaş al „Sburătorului” lovinescian, dar mânat în zborul
lui de fascinaţia unor orizonturi mai largi, de saltul nu în contemporaneitatea imediată, ci în cea perenă, a valorilor atemporale, va
fi, de altfel, şi mult-visatul Euphorion. Cerchiştii se distanţează însă
de E. Lovinescu în ceea ce priveşte aderarea la sistemul metodologic al curentelor literare în definirea unui fenomen literar, mutând
accentul de pe colectiv pe individual, de pe curent pe efort creator
singular. Lovinescu este cel care, în literatura română a acreditat
sistemul şi a oferit un model longeviv pentru înregistrarea dinamicii literare, delimitând cele mai puţin de patru decenii ale istoriei
contemporane în şase secţiuni: sămănătorism, poporanism, estetism, simbolism, tradiţionalism, modernism. În Istoria sa, I. Negoiţescu va renunţa la taxonomia curentelor literare, încercând să
surprindă profilul stilistic particular al scriitorilor şi punctele de tangenţă ale acestuia cu paradigma valorică europeană:
„am renunţat la construirea unei Istorii a literaturii române pe bază de curente literare, aşa cum s-a făcut altă
dată. Am avut în vedere faptul că importante reviste româneşti dintre cele două războaie mondiale, cum au
fost Viaţa românească sau Gândirea arată că scriitorii ce
colaborau acolo se încadrează estetic în cu totul alte
contexte decât cel propriu-zis al ideologiei revistei respective; de aceea mi s-a părut că scriitorii trebuie priviţi prin prismele stilistice de care ţin, care la rândul lor
se încorporează în literatura europeană, dându-ne posibilitatea să vedem mai clar raporturile directe dintre
literatura română şi literaturile occidentale, felul în care
literatura română îşi găseşte locul în Europa, devenind
ea însăşi o literatură europeană”.
O distanţare evidentă de lovinescianism este marcată de Cercul Literar de la Sibiu în ceea ce priveşte directiva sincronismului cu Occidentul, în virtutea participării la un acelaşi „spirit al veacului”.
Încercând să fundamenteze axiologic clasicismul literaturii române
(prin resurecţia baladei, a tragediei, prin accederea la moral, sublim,
religios), cerchiştii se disociază de contemporaneitatea căzută pradă
crizismului modernist şi aleg să se sincronizeze cu o Europă arhetipală, trans-temporală, a valorilor perene. Nu o sincronizare cu Europa prin imitaţie, cum o înţelesese E. Lovinescu, ci o sincronizare
prin emulaţie, îşi propun cerchiştii. O sincronizare pe verticală – cum
observa Ion Vartic - cu spiritul occidental profund, o sincronie selectivă cu Occidentul, cu tradiţia sa înalt clasică (canonică), epurată
de devianţele romantice. Dacă Lovinescu subordona modernismul
cultural românesc mai degrabă unui mod de funcţionare şi evoluţie
de tip imitativ, creativitatea fiind subordonată adaptării modelelor
occidentale la datele etnice specifice, direcţia de cultură euphorionistă proiectată de cerchişti aspira la ruperea de „coada” isme-lor
occidentale şi la crearea unui orizont cultural propriu: „Nu vom mai
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fi coada unui ism occidental, ceea ce au făcut românii mereu în suta
lor şi jumătate de ani de «civilizaţie». După cum spune Spengler... civilizaţia urmează unei culturi. Rolul nostru este de a face să urmeze
civilizaţiei de împrumut a românilor, o cultură euphorionistă”. Depăşirea liniei maiorescian-lovinesciene (definită prin consacrarea
autonomiei esteticului), va fi marcată de Cercul Literar de la Sibiu
prin proiectul euphorionist al angajării în etic, al repudierii „amoralismului” maiorescian, emanaţie a sufletului estetizant românesc.
Goethe va fi pentru euphorionişti, după cum observă Ion Simuţ, un
antidot la lovinescianism, adică la cantonarea în estetic. „E şi o
formă de refugiu într-un tradiţionalism spiritual profund, ce putea
părea atemporal, şi o formă de eschivă de la o opţiune categorică,
explicită, pentru modernism, prin «restaurarea goetheană»”.

1

În opinia lui Virgil Nemoianu, „generaţia de aur”, constituind „placa tur-

nantă” a culturii române, „centrismul umanist de la mijlocul secolului”, este
cea „născută în jur de 1920 şi afirmată, ba în 1945, ba în 1965, ba după 1990”,

fiind definită drept o „categorie sintetizatoare de oameni de cultură”, cu-

prinzând spirite de referinţă pentru cultura română: „pe filozoful Mihai Şora,

pe eseistul Alexandru Paleologu, pe criticul Adrian Marino, pe învăţaţii N.
Steinhardt şi Dinu Pillat, cuprinde grupul Cercului Literar de la Sibiu în an-

samblul său (Negoiţescu şi Doinaş, Radu Stanca şi Nicolae Balotă, I. D. Sîrbu,
C. Regman, O. Cotruş şi alţii încă), cuprinde însă şi grupul Albatros, în sens

larg, adică numărând pe Ion Caraion, Geo Dumitrescu, Constant Tonegaru,

nu exclude perechea V. Ierunca/M. Lovinescu sau individualişti ca Al. George

sau Al. Zub, şi destui alţii, ba mai mult, poate şi oameni ai altor arte, precum

Ion Ţuculescu sau Paul Constantinescu”. Trăsăturile definitorii ale acestei „ge-

neraţii-cheie” pentru cultura română ar fi: „reuşita unei combinaţii între ori-

zontul european larg cu o anume acceptare a localismului şi a înrădăcinării”,
„capacitatea de a genera răspunsuri, de a produce sinteze”, „debarasarea de

naţionalismul agresiv, sau chiar de cel moderat”, „o dialectică intimă cu reli-

giosul”, experienţa modelatoare a încarcerării. - Virgil Nemoianu, O propunere

- Modificări canonice şi generaţii de aur, în „România literară”, nr. 18, 17 mai

2005.

2

Sintagma utilizată de Laurenţiu Ulici face referire la „scriitorii care au debu-

tat sau s-au format în spaţiul unei generaţii şi au redebutat şi s-au afirmat

practic în spaţiul generaţiei următoare”. Desprinsă din promoţia ’50 - ultima
promoţie a generaţiei antebelice (cu promoţiile ’30, ’40, ’50) - promoţia reformată se defineşte în istoria literaturii române printr-un orizont formativ diferit, printr-o platformă estetică şi prin opţiuni tematice specifice.

„Reformarea”, observă Laurenţiu Ulici, implică un tragism al alienării, „un fe-

nomen frustrant cu efecte complexe, între care izolarea de complexul iniţial,

ruperea de peisajul dinamic al literaturii, alienarea prin inexprimare, pierde-

rea «pasului» literar, posibila marginalizare ulterioară dar şi exacerbarea or-

goliului auctorial, construirea operei într-un mediu cumva steril, lipsit de
oportunităţi şi compromisuri, conservarea identităţii literare”. Dacă promoţia
firesc cronologică poate fi reprezentată ca arhipelag de insule diverse legate

prin poduri, promoţia „reformată” e un arhipelag de insule cu podurile dintre

ele rupte. La momentul ieşirii din umbră, scriitorii „reformaţi” alcătuiesc, pre-

cizează Ulici - o comuniune de singurătăţi şi doar eventuala apartenenţă, pe
timpul amânării, la un program comun unora („şcoala de la Târgovişte”, sau

„Cercul de la Sibiu”) poate oferi o bază valabilă pentru discutarea unei pre-

zumtive identităţi de ideologie şi manieră literare. - Laurenţiu Ulici, Literatura

română contemporană, I – Promoţia 70, Editura Eminescu, 1995, pp. 15, 20.
3

Petru Poantă, Cercul de la Sibiu, Introducere în fenomenul originar, Ideea Eu-

ropeană, 2006, p. 6.
4
5

Ibidem, p. 18.

Apud Gabriela Gavril, Cercul literar de la Sibiu. De la Manifest la Adio, Europa!,
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Dinu Flămând

Poezie
Vocea adevărului

Scandal și nebunie
„Evreii pretind miracole, grecii caută înţelepciunea ;

Cu palma pâlnie la ureche lipiţi

scandal pentru evrei, nebunie pentru necredincioși”

încă alimentate cu electricitatea unor

or noi, noi îl proclamăm pe Messia crucificat,

Pavel, Corinteni, I, 23

Uluiţi că acel om-zeu a fost și era și urma să fie
mort și viu deopotrivă până dincolo

de epuizarea timpului

cei din Corint îl credeau nebun pe acest mesager

ambiguu al Lui, croitor de corturi o vreme-n Atena.
Lăsase în urmă scandal și-n Iudeea

iar acum se încăpăţâna să-i îndeamne pe-această cale

de vechile noastre aparate de radio

primitive bobine scufundate într-o baie
cu lichid

ascultam vocea adevărului...
Un rrron rrron rrron ca de la imense batoze
ajunse în cer să treiere aerul

zdrobea bucăţi mari din frazele rostite
undeva departe

iar când ele ajungeau la noi cu vertebrele

vocalelor și consoanelor dislocate imaginaţia
trebuia să le reconstituie...

unde raţiunea nu te jută iar miracole nu se înghesuiesc

Tot ceea ce era viu și călătorea

în batjocura tuturor ce urma să devină

până la noi cei din carantina istoriei

tocmai pe greci… fâlfâindu-le o speranţă
viteaza lor certitudine dar ascunsă.

Ca pe o creangă stearpă el rupea logica

dinspre luncile libertăţii

ajungea măcinat de bruiajul
ideologic...

ba susţinea că slăbiciunea Aceluia ar fi fost

Dar speranţa noastră era prinţesa

iar pe înţelepciunea filozofilor nu dădea doi bani

reușea să își coase rochia de lumină.

mai tare decât toată tăria oamenilor

din moment ce nu-L găsiseră. Așadar
nu prin raţiune ci doar prin spirit
(care ce este?) să-și primească ei

noua salvare imposibil de cunoscut

care din zdrenţe

Iar acum noua realitatea e fabricată

înaintea realităţii și definitiv diferită
de ea rămâne

însă bogat

altfel decât simţită misterios în fiinţa lor

e neantul înţelesului din cuvântul neant

iar dacă unii o consideră nebunie

lanurilor nesemănate.

atunci sublimă nebunie să fie credinţa

ce trimite la cuptor făina

Othello

cea nouă – și scandal al inexplicabilului
când la misterul vieţii își vor adăuga

fie și neîncrezători

taina Învierii undeva mai spre capăt.

Atena, de Paști, aprilie 2019
3/ 2019

Și în somnul definitiv va continua
să fie gelos pe trecutul ei

contrariat
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că nimic nu se poate șterge dacă

plate și ce dive cu alte dive s-au dus spre pat... iar între timp

fiindcă nicicând nimic nu mai poate fi

continentale s-au încălecat iar fiecare în sinea lui spera

ce alţi vulcani aparent calmi s-au înfuriat și ce alte platforme

de bănuială a fost atins

– ca și azi – că va fi mult mai bine deci fiecare în sinea lui

schimbat

își dosea o divinitate secretă cu care să negocieze

între se întâmplă și se va fi întâmplat

ultimele lui clipe personale la frontiera nopţii...

iar acum prin umbre doar amintindu-și
ghimpele care prin maţe-l tăia

Evident că toate au devenit demult acel bogat

același orgoliu care îl consumă

la care ne gândim doar cu coada ochiului

cernoziom al uitării unde râmele cele fără de somn

o rușinoasă durere în el trezește

îmbogăţesc marele tezaur uman al indiferenţei

și îl mânjește

pe plantaţiile trecutul

pe metereze dă roată cetăţii

ehei...

cu pas apăsat

te miri doar că pădurea boreală n-a sucombat

ce împreună cu moartea există

psoriazisul triumfătoarei civilizaţii încă

rasă de-atâtea ori iar spinările munţilor atinse de

ars de aceeași forţă iraţională a vieţii

mai dau la iveală o iarbă incredibil de verde

și încape într-o batistă.

de parcă natura l-ar fi iertat pe om

Ţapinarii

(Les draveurs)

iar acum poate e mai bine că scriem direct

„Les événements effacent les événements”
Chateaubriand

cu fum electronic paginile virtuale ale vieţilor noastre
holografice de care viermii uitării cosmice se arată
vag interesaţi.

După 70...

Peste un milion de trunchiuri de pin retezate

din munţii Québecului apoi rostogolite cu ţapinele

spre estuarul unde Saint-Maurice se varsă în Saint-Laurent

Les Trois-Rivières, octombrie 2018

când se umflau apele primăvara iar cadavrele

Cine să descrie dârzenia acestor umile flori?

ca vitele duse la abator unde sfârtecate de mari cuţite

Printre bidoanele ruginite și de sub șine

câte o mie de tone zilnic fiindcă mare nevoie

de sub imenși munţi de plastic în luncile infestate

lor se încălecau dinaintea fabricii de hârtie așteptând
deveneau pastă pentru rolele de hârtie
aveau de ele ziarele lumii...

Peste o sută de ani de hecatombă a pădurilor
căci în tot acel timp indivizii umani deja

se fereau cu grijă de-anonimat și devenise urgent
– ca și azi – să se știe zi de zi cine cu cine

se războiește și cine învinge în marile competiţii ale orgoliului
cine poartă chiloţi de mătase și unde sunt corsetele de damă
indicate de trendul marilor case de modă sau cum

de cale ferată ce nu duc niciunde sau răzbind
din preajma orașelor ţării mele
lăstarii de primăvară și-au scos
fragede frunţi înflorite
din nou în aprilie.

Primăvara încă învinge

panspermia deșeurilor...

se mai fac banii și cu ce nară strănută Bursa

Merg înainte

și de sfârșitul lumii profeţit de neo-apostolii care

roua lui îmi levitează pe suflet.

când nu era vorba de catastrofe ce fac deliciul curiozităţii
la drept vorbind nici pe cei săraci cu duhul nu-i mai sperie

sau cine a mai călătorit dintr-un punct spre altul al acestei planete
30

beau un vin care se înfurie în pahar

București, aprilie 2019
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Liviu Ioan Stoiciu

Poezie
În zadar
Privește în ochii pisicilor din pridvorul Mănăstirii
Cernica, la etaj, îi ia pe rând, ochi,
ochi, e ceva necurat aici? Insistă. Își așteaptă moartea
și nu știe unde să mai ghicească un semn,
dacă n-a venit momentul... Aici a locuit și a scris Arghezi,
aude din spate, nu vreţi să vă călugăriţi? Avem
o căsoaie în cimitir, mai jos, cu termopan, în care au stat
seminariștii până anul trecut, când au fost mutaţi
la Giurgiu, e tot goală, ce v-ar strica?
Se sărută pe amândoi obrajii cu Părintele Ignatie, ridică
din umeri – de parcă ar mai conta ce face.
Trăiește oricum degeaba, se consideră ultimul om,
„nu de indivizi ca mine duce lipsă Dumnezeu, să-i ridice
osanale”, zice: eu mi-am terminat și ultimele
rezerve de energie, vreau să pun punct... Părintele Ignatie
râde: doar nu credeţi că e după dumneavoastră!
Nu ar fi vorba decât de o
trecere spre altceva, insistă el. V-aţi mai ofilit puţin...
E îmbrăcat într-o haină casată din muzeu,
din secolul al XVIII-lea. Adaugă:
pur și simplu e o trecere de la mod de a fi la altul, cu
o diminuare a memoriei. Nu mi-a mai
rămas decât să-mi iau câmpii, de aceea am venit – să
transmit un ultim presentiment. Părintele
Ignatie dă din cap. „În zadar!”

Feerie
Îi întinde o pâine albă cu o lumânare
aprinsă, în pragul bisericii,
„să fie pentru sufletul meu”. Bogdaproste, maică. Nu
vrei să plângem împreună de bucurie?
Cântă: Moș Crăciun, Moș Crăciun... Ia urcă matale
în sanie cu mine. Ce ai aici? În sac? Am
iepuri de pluș și

se aude de departe motorul saniei, care înaintează
greu, „condusă spre un alt model
cosmogonic”: de ce mă privești așa, chiorâș? Nu,
că eu pesemne visez acum,
mormăi ea, dar sunt gata să proclam oricând,
alături de dumneata,
căderea lumii vechi... Bată-te-ar focul!)

Gândesc negativ
Ciocuri de păsări, ciugulind viermi. Sunt
viermii mei! N-a mai rămas
nimic de spus, cei care gândesc negativ ar trebui puși
la zid. Vorbiţi serios? Ar trebui reeducaţi, în
orice caz. La modă sunt acum
optimiștii, stilul de învingător american, nu? M-am
lămurit. Eu sunt ţăran,
m-am dus la ţiganca bătrână, la marginea satului.
Normal. Și? Acolo, aud: „Ce ie făcut la
casa dumitale, nu ie curat,
ie făcut cu necuratul, ai farmec pe numele dumitale”.
Aoleu, săracul de tine, cine te-a pus...
Gândesc negativ, repet. Ea râde. După care îi bate
obrazul cu degetul – dacă mureai
atunci, călcat de tren, azi îţi era bine... Recunoaște,
a pierdut pe toată linia, sunt stimuli
aflaţi la distanţe variabile de ochi, care îl influenţează
în rău, îi ridică tensiunea, se
sufocă de indignare, îi vine iar să crape de ciudă că
s-a născut prost. I se pare că totul
s-a îndepărtat. Se gândește
că s-ar putea întoarce de pe lumea cealaltă, cu pulberea
și cu viermii săi, după o vizită în fugă – și
ar avea ce să povestească. Ar
reveni de acolo și cu ciocuri de păsări.

un întreg sat prăpădit, în miniatură, troienit, din
ciocolată, ia să mă duci la copiii
ăia cuminţi... E o feerie.
(Pârâind
3/ 2019
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Ceva esenţial

Nu ai despre ce să scrii?

Sunt confuz. Mai sunt?
Sunt ceva esenţial, întors în timp, în evul
mediu: fă comparaţie cu
variaţia câmpului meu magnetic de azi.
Tremur. Doar dacă mă agăţ cu
un fir de pescuit de stâlpul care trage să moară
mă opresc. Știu la ce te referi: la firul

Scrie despre mine, despre gesturile de tămăduire: de ce
te plângi? Scrie că vii pe furiș în
cartier, că urci speriat, cu șapca pusă pe faţă, să nu
te recunoască vecinii, probabil
că ai de gând să mă omori într-o zi! Scrie că ești
un maniac și un lăudăros, că baţi la
ușă în loc să apeși pe butonul de la sonerie, că pisica
mea te întâmpină prima, ea
e geloasă pe tine, de ce nu o mângâi? Nu suport

care ne leagă. Te iubesc! Atâta știi, atâta poţi.
Nu mai sunt bun de nimic. Îţi
amintești de calul ţiganului de pe plajă de la Tataia?
Cred că eu l-am omorât, sau oricum
aș fi vrut să-l omor, deși nu știu cum, nici motivul,
poate fiindcă tu erai înnebunită după el,
îi plăteam în fiecare zi ţiganului să-l călărești. Săracul,
era un cal cu un ochi bun și altul
care se albise – în ochiul lui bun tu îmi citeai
destinul. A, acesta a fost motivul! Nu
faptul că aș fi participat eu la turniruri interioare, cum
susţineai tu... Am crize de transpiraţie
nocturnă, dureri difuze și-mi cade părul. A cam sosit
momentul, unde a dispărut echilibrul? Sunt
ceva esenţial, îmi
pot modifica singur structura.

Un clipocit de apă
Tărâţe frământate, fără căpătâi: așa-mi simt
amintirile, câte mi-au rămas, tărâţe
cu coji care se înmoaie mai greu și-mi gâdilă buricele
degetelor la frământat. Atât știu sigur, că
am pierdut, jucând fără sens, aliniind inimile scoase, după
grad, „pe tine te-am iubit mai mult, pe tine
mai puţin”, totul s-a dus dracului, sau aproape totul,
mai am trei luni și o săptămână de trăit, fix,
începând de azi, 6 martie 2003, mi-am pus termen. Ești
tâmpit. Îi dă cu tabelele în cap – la
stâna de pe marginea lanului de grâu, nu departe de satul
unde închiriaseră o casă de vacanţă. Nimic
nu mai contează, ţi-am mai spus. Ce-ar fi dacă ne-am omorî
acum unul pe altul? Dacă ne-am apropia de limitele
considerate normale – ce s-ar întâmpla?
S-ar elibera brusc tensiunile emoţionale blocate în
inconștient, întâi. Apoi,
simplu, după ce-am pleca definitiv, de la un moment dat
nu s-ar mai auzi decât un clipocit de apă...
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pisicile! Vezi? Nu ai despre ce să
scrii? Plus că până aici am venit cu batista la nas,
scărpinat, nu suport puful plopilor...
Ce mijlocitor între pământ și cer amărât ești tu! Uite,
dă raportul despre puful plopilor!
Numai nu te mai văicări. Scrie cum a trebuit
să mă las eu scobită de tine ca lemnul moale: și cioplită
cu inima în palmă! Prea
îndrăgostit de simplitate... Scrie: „La ce bun
să te văicărești, să
plângi? Când treaba, oricum, se împute”.

La ce-i trebuia atâta zbucium
Întors din drum, ameninţat cu moartea – umflat la
creieri, la ce-i trebuia lui atâta zbucium?
Plus cărţile. A învăţat tot, inclusiv cum să trăiască
viaţa altora, și la ce i-a folosit? Îi vine
să-și tragă un glonţ în cap.
În fiecare zi îi vine la fel, de aceea o ia de la capăt,
își pune și sufletul la bătaie și cu ce mai
rămâne? E și el o formă a instabilităţii, în absolut,
bazată pe judecăţi și interpretări greșite.
Nu e primit pur și simplu unde ar vrea să ajungă, nu
e iubit, nu e nimic. Îl arde
în continuare focul pe dinlăuntru, se scuipă. Sunt
lanţuri chimice, ceva. A
făcut bube la gură după ce a scuipat
în foc ultima oară, acum poartă o cămașă pe dos, că așa
i-a cerut vrăjitoarea, „să-mi
aduci” – s-a întors din drum, ameninţat cu moartea.
I-a făcut cu ulciorul, cu cuţitul și omorâtul
găinii, cu vârtelniţa, l-a zăpăcit că nu mai știe de nimic,
i-a reaprins focul, „să se încălzească morţii”. Și
mai departe? Tot una strigă: să
mă înveţi ce să fac...
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Andrei Zanca

Variaţiuni de trecere
Ne vom supune, lăsându-ne surprinși

de planificatorii lumii, ori vom avea deplină
încredere în mâna celui în care se află totul

nepăsători în contexte în care nu ar trebui să fim
alungând până și pe păstrătorii graiului?
eu unul nu cred să existe vreunul
care ar vrea să trăiască într-o lume

fără de păsări, fără de albine, fără de cântul
greierilor, fără de zumzet, fără de clipocitul
curat al apelor, fără de foșnetul arborilor
fără de ochii aceștia plini de lumină
ai vieţuitoarelor, eu unul
n-aș vrea, n-aș putea

trăi într-o astfel de lume.

tot ce are loc, a avut deja loc
pretutindeni și imprevizibil
se află în orice zonă un om
de bună credinţă, în stare
să blocheze mecanismul
malefic

imprevizibilitatea, refuzul și rezistenţa
ne vor mântui. cale de întoarcere
nu mai există.

să coborâm așadar adânc în trecutul nostru
spre a putea păși-n viitor.
Și astfel trecem

din viaţă în viaţă

și-mi pare că o aud
și acum pe mamă îngânând
un´te duci tu, mielule, pesemne

suntem aici spre a învăţa să acordăm
deplină libertate celui pe care îl iubim

și alţii ne vor îmbrăca înainte de a ne așeza
între scânduri, și nu ne mai putem justifica
atât de lesne
ca altădată, victimizaţi mai cu toţii
între bine și rău, între occident și orient

aici, unde slugărnicia celui care pupă
ghiulul e răsplătită, cel destoinic, alungat
unde meleagul natal e o colonie
unde nu mai îmbătrânim între casă
și staţia de tramvai, cum spunea un poet
îmbătrânim între mall
și farmacie, între cârciumi
și ecrane
și-abia când îi pătrunde frica morţii
sunt în stare să se schimbe, unde
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nici unul nu știe
ce vede celălalt, însă

în loc de blândeţe
ei ne îndeamnă la umilinţă

în loc de iubirea de dumnezeu
la frica de dumnezeu, unde
îndemnurile sub egida lui
trebuie, au făcut din mulţi
supuși

el însă știe ce înseamnă să te separi de turmă:
ești o pradă ușoară
cunoscându-ne mai bine decât ne-am ști
vreodată, ne vede remușcările și căinţa

răscolindu-ne inima, încât n-ar mai fi nevoie
de atâta condamnare și-nvinovăţire de sine

unde, deși se spune să sinuciderea e un păcat
de moarte, ne lăsăm otrăviţi și ne otrăvim
zi de zi
unde, vorba cea mai grea a Bunei
mele către un neisprăvit era
omul lui dumnezeu....
cruce de lemn și inimă de aur
cum spunea cândva bătrânii
și-acum?

Cât de demn de încredere
e vântul în adierea lui

într-o lume-n care cei harnici
sărăcesc, și mulţi își calcă în picioare
cu aroganţă demnitatea?
lacrimi de râs, lacrimi de plâns
având același gust sărat, după cum

una e dreptatea pentru aleși, și alta
pentru mase, deși ambele au
un gust amar.

cine se bucură de pedepsirea cruntă
a unui răufăcător, a unui rătăcit
e departe de mântuire
și-aidoma unui plâns înăbușit
binele pe care nu l-am făcut
după cum un orb trăiește
mereu o absenţă.

Cândva, tânăr
dezamăgit, siluit în suflet
fiind, am tras perdelele camerei
mele și am rămas în casă aproape un an

la prima ieșire, sub cerul deodată
mai proaspăt ca niciodată în ciripitul
păsărilor, am izbucnit fără să vreau în plâns.
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abia azi, înţeleg:
noi nu am trăit în timp. am trăit în vreme.
istoria nu se mai scrie.
se decide, deși se uită că totul
se află într-o anume mână
că un plan e doar un plan.

depinde de noi dacă îl înlesnim.
nu suntem victime.

ne complacem însă în victimizare.

dacă însăși trecutul poate fi schimbat.
să înlesnim o schimbare
unde, unul e mereu cu noi
pur și blând refuz

ieșire din robie, din delimitări
și dogme, nu-l, să fie nu, da-ul
da, vindecându-ne astfel

mai întâi pe noi înșine înaintea
tămăduirii lumii

să înlesnești o coborâre
spre a te putea înălţa.
amintirea unui înserări
aurii de toamnă
e atât de vie

fiindcă eram tineri și clipa

aceea scăpa mereu timpului

cândva ne vom revedea cu siguranţă.
cândva.

Venim pe lume fără de memoria

vieţilor, iubirilor trecute.

iubire fără de memorie ...

să fie ea oare posibilă ori se adâncește necontenit pe potriva
celei ce ni s-a dăruit prin actul graţiei, oare

învăţăm să iubim mereu pe-o noua claviatură

până la împlinirea deplină, când vom înţelege
că se află o lume în spatele lumii, și atunci
oare de ce iubim mereu un chip

care ne amintește vag de cineva
cândva cunoscut -

pesemne

propria durere întipărită pe un alt chip
nouă atât de asemănător?
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o mireasmă, un gust, o atingere.
o șoaptă, dureros de cunoscută
ne-nfioară deodată

pesemne, memoria
ne învaţă să iertăm

iertarea fiind una cu iubirea

reîntorcându-ne la ea
cum ne va reîntoarce
aducerea-aminte
din nou Acasă.

o piatră aruncată în oglinda apei
trezește și ea cercuri largi și line.
mâna își aduce mereu aminte
de o iubire ce străbate
cele mai blindate
cele mai crunte
și îndepărtate
întinderi

-

și iluzia dispare

Să-ţi baţi joc de pământ
de ape, arbori, vieţuitoare
înseamnă să desconsideri
divinul, și un semn de
negrăită prostie

să guști viaţa: - ce înţelege fiecare
prin asta, indică nivelul lui de conștiinţă

răul nu se învinge prin rău, ci prin singurul
lucru pe care acesta nu-l deţine
și nu îl acceptă:
iubirea / să cobori în fiecare cuvânt
până la prima lui înfiripare dintr-o
gură nici măcar bănuită, tăceri
prin tăcere mistuindu-se.

cândva, cineva m-a întrebat
ce mi-aș dori cel mai mult.

am tăcut. am plecat capul surâzând.

ce îmi doream nu era din lumea asta
și n-ar fi înţeles.
mi-aș dori doar ca dincolo
să o luăm agale peste dune

eu și el,
însoţiţi de câinii mei
care mi-au fost mereu alături
și pe care i-am iubit nespus de mult.
doar atât. numai atât.
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În umbra coasei

Iată flăcările toamnei repetă același drum...
Umbrele se tânguiesc prin parcuri,
castanele se aruncă de prea plin în gol,
aleile își poartă în tăcere șerpii de aramă.
Nucile sunt ca și oamenii - suflete
încuiate/ despuiate.
din ele tristeţile evadează
ca puii din colivii.
Vântul joacă baba oarba prin fântîni.
Fecioarele verii oftează prin livezi.

Ieri m-a sunat un Poet
să mă întrebe una alta despre viaţă.
N-am știut ce să-i răspund.
I-am vorbit despre inimă
și cubul ei de gheaţă topit în zodia palmelor tale.
Despre cetele de ceţuri îndepărtate,
despre cuibul de liniște și
păsările care clocesc fericiri pe care le tot mut
dintr-o mână în alta. Despre aerul
pe care-l respir prelungind ecoul acelei duminici
în care ai apărut și mi-au dispărut cuiele din palme.

Departele se face cât un pas de furnică.
Inima mea intră în el
ca într-o haină de lumină
și scoate păsările întemniţate din piept.

M-a ascultat cum își ascultă tatăl
pruncul gângurind
despre ceva necunoscut. L-am întrebat
la rândul meu ce mai face.

Amurgul se clatină într-un ochi de copil.
Doar el știe că tu ești cerul
Soarele meu Tu cel aflat în văzul tuturor.
Neștiutul ce stă și privește cum
rugăciunile înalţă pe dealuri turle
mâinile mele se fac
ninsori pe tâmple de cocori

Gândurile lui erau lungi cât
coasa care-i măsura umbra. Era vesel,
deși de ani de zile i se lipise
gustul amărăciunii de cerul gurii.
Sufletul său ca un copil bătrân
număra pașii lăsaţi de păianjeni pe holul spitalului.
În pânza lor se oglindeau
chipurile femeilor care l-au iubit
sau doar s-au mulţumit să-i strângă în braţe poemele.
I-am urat o primăvară frumoasă.

Lumea cât un dovleac
cât un măr
se face cât ghinda.
În trupul ei
mâna ta
îmblânzindu-mi
când spinii
când crucea.
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„Ehei, copilă dragă” – spunea el,
„singura primăvară de care
m-am bucurat a fost femeia.
Pe toate le-am iubit...
dar dintre toate doar una mi-a rămas fidelă.
Cea care mă așteaptă de-o veșnicie
pe preșul de la ușa casei...”
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Lume nebună
Cade lumina fumegând și nu vede nimeni
ţipătul ei prefăcut în păsări.
Cade întunericul, sugrumă...
Mulţimea se îmbulzește să venereze
trupul de cenușă al lumii
în care nicio Marie
nicio Ană nu-i zidită.
În prunci stau sfinţi chirciţi
în rugăciune. Pe străzi
se-ntrec care încărcate
cu minciună. Somnul de veci
își plimbă capetele în furtună
și nicio spadă nu-i
să facă în tăiș
spume.
În străfulgerările ierbii:
„Dumnezeu în bocanci militari
mărșăluind obosit
în tranșeea eternităţii.”
Cade lumina fulgerând și tu
o ignori râzând
lume... nebună.

Vine
Vine moartea ca un greiere
mare și negru,
îmi suflă pământ în ceafă
și-mi spune să închid ochii.
Eu îi ofer în schimb
un scaun și o cană cu apă.
Pleacă.
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ca o negură/ ca o apă...
O alung și-o rog să nu
mai dea buzna în casă.
Cum să plec
în pijamaua
cu iepuri roz
și fundiţe în cosiţe,
la groapă?!

Zidurile
Zidurile nemiloase care mă strâng în braţe
zidurile acestea de ceaţă
de ape
sunt cele mai mari fericiri
primite vreodată,
la adăpostul lor ochii plânși
desăvârșesc lăuntrul
care poate avea
și totuși renunţă la tot.
În focul tainei
inima ca o potcoavă de cal neîmblânzit
își încearcă norocul
dezvelind puţin câte puţin
din pielea pietrei
din îndărătnicia stâncii
din șirul de măști pe care-s nevoită să-l schimb zi de zi
după chipul și asemănarea tuturor.
Iubire - tu ai o singură vină
ești lacrimă de muritor.

Vine moartea scrâșnind
stele negre în dinţi,
ochii ei ca două sfere aprinse
taie aerul în fâșii.
Mă răzvrătesc în umbra de coasă
și-i spun să mă lase
că nu mă încape.
Îi pun crucea mea în spate
o ia blestemând
și pleacă.
Vine moartea iar și iar
36
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Stări de iarnă
I.

Sub iarbă e un freamăt de rădăcini ce se despart.
Cu ele se îmbracă o inimă
ce învaţă să tacă și să îndure frigul.
Tăcerea se așază pe limbă ca un baros
și o răcoare neîmplinită
o preschimbă într-un crivăţ interior.
Pe ascuns, din câteva lacrimi
ce se sparg de pământ
își iau zborul câţiva fluturi.

Un zăvor se închide discret
aidoma unei pleoape.
Aș spune ceva, însă acum sunt tăcere.
II.

Robinetul se închide încet, cu pauze rare.
În inimă abia mai ajunge sângele.
Nisipul își începe domnia peste verde.

Din ghearele secetei cuvintele alunecă
prin crăpături spre adâncimi
și respiraţia e deconspirată de aburul ierbii.
Deocamdată, plouă dintr-o stropitoare
și rădăcinile orelor încep să clatine ocna
în care chemarea ta e un ecou al tăcerii.

IV.

În locul unei om viu e pus unul împăiat.
O neînchipuită substituire între oameni
ajunge remediul unei relativităţi ultime.

Pe un pervaz înfierbântat nimicul iese
din oul nevăzut ce ni-l tot vindem unii altora
și ne întrebăm fără oprire cine a fost primul.
Când, de fapt, primul spune că e ultimul.
Cât de relevante sunt toate acestea
în faţa morţii mute, fără propedeutică?
Adăpostul sigur e în acel Cuvânt
care dă sufletului lumina de toate zilele,
cel în care nu te pierzi, ci te regăsești.
V.

Ce-i poţi spune celui ce știe că mâine
îmbrăţișările se vor împărţi în preajma lui,
că prohodul îi va fi o ultimă bucurie de-aici?

Prelungirile, chiar de-ar fi, nu întregesc omul,
ci îl încorsetează în suferinţă, îl îngenunchează.
Pe calea luminii se pleacă fără regret și fără întârziere.
Niciun sfat nu-i de folos pentru o astfel de trecere.
Să iubim până la capăt, să credem în veșnicia noastră.
Și sacrul ne va odihni în pacea lui.

III.

De pe acoperișul unei case stelele privesc
câteva pietre de mormânt ce zac
precum câinii obosiţi după o vânătoare.

Un gest de despărţire se scurge ca nisipul
printr-o perdea în care luna e stoarsă ca în sedilă.
Într-un cântec nedeslușit e de găsit sensul omului.
Într-un corn de cerb urlă tăcerea sângerie
și vânătorul se bucură că a tras perfect.
Noaptea coboară ca un pod mobil dintre munţi.

Păstrăvii rup cercurile de apă dimprejurul unei insecte.
Văzduhul e plin de răni și e îngrijit de îngeri
în schitul în care cuvântul devine mângâiere.
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VI.

Să nu atragi atenţia asupra ta și să pleci
ca și cum ai fi o floare ce se usucă pe câmp
cu fruntea pe-un căpătâi de seminţe.

Nu va spune nimeni că ești ciudat.
Rămâi ca amintirea unei zile de sărbătoare,
cea mai frumoasă zi din viaţa fiecărui semen.

Rădăcinile nu se vor mai despărţi, tăcerea și frigul
nu te vor speria, ești un chip de neuitat
și înserarea e pragul dinaintea nemuririi.
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Concertul alb

Peste ani, Angela și-l amintea pe tatăl său întotdeauna
într-un singur fel: încremenit parcă în vârstă, slab, cu chipul ridat şi
îmbrăcat într-un halat albastru decolorat, trebăluind printre vrafuri
de cărţi și alte vechituri, lucruri mărunte pe care încerca să le comercializeze împreună cu cărţile. Cea mai mare parte a timpului șio petrecea în micul anticariat de la parterul casei, fie discutând cu
clienţii, parcă din ce în ce mai puţini, fie răsfoind albume de artă şi
cărţi pe care le aranja apoi cu grijă în rafturile ce acopereau pereţii
până aproape de tavan. Angela ştia că, asemenea oricărui muritor,
şi tatăl său avusese o copilărie, o adolescenţă, o tinereţe, o perioadă
de formare în care s-a pregătit pentru viaţă. Chiar el îi povestise
unele întâmplări, dar nu acestea i-au rămas ei întipărite cel mai
adânc în minte, ci imaginea anticarului prăfuit şi tăcut. Când era
mai mică şi mai îndrăzneaţă, chiar îi spunea, râzând:
— Tată, observ că semeni mult cu lucrurile tale, la fel de
prăfuit şi tăcut.
El o privea cu un zâmbet înţelegător ce contrasta cu chipul
său colţuros, apoi îi răspundea:
— Asta se numeşte adaptare la mediu.
Uneori, când avea timp, îi explica în ce constă adaptarea şi
ce importanţă are ea pentru orice fiinţă. Îi vorbea despre fluturii din
unele zone industrializate, care treptat au devenit cenuşii, asemenea smogului în care erau nevoiţi să trăiască. Sau despre Darwin și
Insulele Galapagos… De regulă, după asemenea scurte prelegeri, se
ridica de pe scaun, lua de pe raft o carte şi i-o întindea, privind-o încurajator. Odată îi dăduse un volum gros şi plin de ilustraţii colorate. De cum îl deschise, înţelese că era o carte despre călătoriile şi
descoperirile acelui savant. După câteva zile în care a tot răsfoit-o,
atrasă fiind mai degrabă de ilustraţii decât de explicaţii, l-a întrebat
dacă şi cu oamenii se întâmplă la fel.
— Da, i-a răspuns el cu acelaşi zâmbet condescendent pe
chip. Iată, eu sunt dovada.
— Atunci, dacă te-ar întâlni cumva Darwin, ar scrie și despre tine o carte, nu?
Au râs amândoi, dar cum ea continua să-l privească plină
de interes, acesta continuă:
— Se întâmplă cu tot ce este viu, Angela, absolut cu tot ce
este viu. Deci şi cu oamenii. Numai că se petrec în timp îndelungat,
în milioane și milioane de ani. Tu îţi dai seama ce înseamnă timpul
măsurat în milioane de ani? Ca urmare schimbările nu pot fi observate de azi pe mâine, de la o generaţie la alta. Cercetătorii spun că
şi omul, cu mii şi mii de ani înainte, era mai mic. Chiar se glumeşte,
spunându-se că şi Alexandru cel Mare ar fi fost ceva mai mititel
decât suntem noi acum.
Pentru Angela, după dispariţia bunicului, amintirile de familie se legau în mare măsură de tată. Aceasta poate și pentru faptul că de la el a învăţat lucruri care pentru ea păreau atunci
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esenţiale.
Daniel Streiu făcuse studii de Teoria şi Istoria Artei, la Bucureşti. În urma repartizării de după absolvire, s-a trezit într-o mică
localitate din nordul Moldovei, ca activist cultural la casa de cultură
de acolo. Îndată ce a înţeles despre ce este vorba, a renunţat la post.
Nu asta visase. S-a întors în Sibiu şi, după ceva căutări, s-a angajat
la o librărie din oraş, ca vânzător. Cu timpul s-a consolat cu meseria aceasta. Vorba lui: adaptarea la mediu. Și pentru ca supărarea să
nu fie atât de grea, s-a îndrăgostit. De o săsoaică blondă, cu ochii
albaştri, serioasă și fără umor, asistentă medicală la spitalul municipal, pe care o chema Monika. Fusese internat acolo pentru o perioadă scurtă, dar a fost suficient ca micul Eros să-l prindă în bătaia
săgeţii lui miraculoase. Părinţii fetei, adică bunicii Angelei dinspre
mamă, Iohann şi Iohanna Stoltz locuiau în casa în care stăteau ei
acum. Aceasta nu era prea spaţioasă şi nici foarte judicios compartimentată, dar suficientă pentru nevoile unei familii cu pretenţii modeste. De fapt era o parte a unei locuinţe mai mari, construită cu
aproape trei secole în urmă de către o familie înstărită de saşi. În
timp a mai trecut pe la câţiva proprietari. Acum, din fosta casă burgheză, au rămas patru apartamente modeste, toate purtând pecetea intervenţiilor mai mult sau mai puţin inspirate ale numeroşilor
locatari care s-au perindat. Iohann Stoltz era ceasornicar, iar soţia
lui, casnică. Micul atelier, ca şi meseria de ceasornicar, a fost o moştenire de familie, una al cărei început se pierdea undeva în ceaţa
vremurilor medievale. Bătrânului Iohann îi plăcea să se laude cu
faptul că strămoşi de-ai lui au fost orologieri angajaţi la case mari
din zonă. Şi chiar dacă din toată istoria aceasta a mai rămas doar
ceea ce se vede, adică atelierul său situat pe „Breter”, a fost suficient ca în mintea concitadinilor locul să fie marcat prin denumirea
„Ceasornicăria Stoltz”, sau, mai scurt, „La Stoltz”. Ca prin minune, Iohann Stoltz şi ceasornicăria lui au supravieţuit vremurilor de regim
popular. Micul său atelier s-a închis definitiv abia după ce bătrânul
lui proprietar s-a stins din viaţă, cu regretul în suflet de a nu mai fi
putut lăsa în urma sa drept urmaș un alt ceasornicar care să continue tradiţia seculară a familiei.
Când fiica sa i-a spus că urmează să se mărite cu un
român, supărarea bătrânului Stoltz a fost mare. Probabil că visase
altceva pentru unica sa fiică. Monika nu-şi amintea să-și mai fi văzut
vreodată tatăl într-o astfel de tulburare.
— Bine, nu putea fi un ceasornicar, zicea Iohann cu năduf,
nu avea de unde să apară unul la comandă acum când această meserie dispare văzând cu ochii, dar un sas tot s-ar fi putut găsi. Eu nu
am nimic cu nimeni, dar bine este ca omul să rămână în interiorul
neamului său. Ar putea să se gândească la faptul că ei, germanii din
părţile acestea, au rezistat tocmai pentru că nu s-au înstrăinat unii
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de alţii. Apoi, să se gândească la ce va spune lumea, cum ar putea
să-i judece alegerea.
Monika s-a ţinut tare.
— Tată, te înţeleg, dar asta este situaţia. Mie îmi place
omul şi nu am ce să mai spun. Că nu-i neamţ, nu mă interesează. În
fond, trăim alături de ei de atâta amar de vreme şi n-aş zice că trăim
mai bine sau mai rău unii decât alţii. Suntem o apă şi un pământ, ce
să mai căutăm nod în papură.
— Da, o apă şi un pământ, dar nu şi un sânge. Ei au altă
cultură, alte obiceiuri, altă religie… Şi religia nu este ceva de neglijat. Până la urmă ea ne-a ţinut uniţi, altfel ne risipeam ca nisipul
prin mulţimea altui neam.
— Tată, nu zic că nu ai dreptate, dar gândeşte-te că şi dumneata ai fost tânăr şi ai dorit să de însori cu femeia dragă. Eu l-am
întâlnit pe omul acesta, ce să fac?
Simţindu-i vorba sinceră şi curată, bătrânul îşi muşcă uşor
buza de jos, apoi, rezemându-şi capul de speteaza înaltă a fotoliului în care şedea, închise ochii lui albaştri şi obosiţi de atâta privire
atentă în măruntaiele maşinăriilor de drămuit timpul, oftă greu,
apoi spuse încet:
— Eu ce am avut de spus, am spus. Era datoria mea de părinte. De acum încolo am să tac, dar voi să nu uitaţi că și tăcerea are
glas. Fă cum te îndeamnă sufletul. Și să știi că, indiferent de alegere,
rămâi fiica mea.
Căsătoria Monikăi cu librarul Daniel Streiu, nu a fost, desigur, o mângâiere pentru bătrânul ceasornicar, dar s-a străduit până
la moarte să o respecte, aşa cum a promis. Atunci când a apărut pe
lume rodul iubirii lor, o fetiţă pe care, la sugestia lui, au botezat-o
Angela, bătrânul Stoltz a avut comentarii puţine.
― Un nume de compromis, ca și căsnicia voastră. În acest
fel, în familie, copilul s-a trezit apelat în două feluri. Bunicii îi spuneau Ánghela, cu accent pe A-ul de la început, iar părinţii o chemau
simplu, Angela. Compromisul a mers și mai departe. Tatăl a ţinut să
fie botezată în religia ortodoxă, fapt ce i-a cam necăjit pe bunici. Dar
și ei, ambiţioși, au cerut Monikăi să promită că, și în cazul în care ei
nu vor mai fi în viaţă, o va confirma și în religia protestantă. Așa sa întâmplat că atunci când Angela a împlinit vârsta cuvenită, a făcut
totul după voinţa părinţilor ei. De multe ori după aceea, Angela s-a
amuzat gândindu-se la faptul că, deși de două ori botezată și
aflându-se astfel cu un picior în barca unei religii și cu celălalt în
barca alteia, nu a reușit să se așeze statornic în niciuna. Aici, chiar
dacă nu prea îi convenea, trebuia să accepte că seamănă mai degrabă cu tatăl decât cu bunicii.
*
După ce părinţii Monikăi s-au prăpădit, aceasta, împreună
cu soţul și fiica ei, au rămas stăpâni în vechea locuinţă. De la început Daniel venise în casa Monikăi încărcat de frustrări. Cea mai
mare nu era aceea că stă în casa soţiei, sau, cum se spunea cu oarecare maliţie în popor, că s-a măritat, ci aceea că, după o studenţie
strălucită, a ajuns un librar oarecare, o meserie care atunci nici
măcar nu cerea studii superioare. Frustrarea lui se acutiza ori de
câte ori vedea la televizor pe câte unul dintre foștii lui colegi, vorbind naţiei de la nivelul unor funcţii înalte în aparatul de stat. Unii
chiar se erijau în sfătuitori ai acesteia, în corifeii unei pedagogii
socio-morale menită să o conducă la izbăvire și apoi, inevitabil, la
mântuire. Deși în timp, rănile acestea se vor mai vindeca, cicatricile
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lor nu se vor șterge niciodată din sufletul librarului Daniel Streiu.
De acum se punea problema ceasornicăriei, ce să facă cu
ea. Monika refuzase să înveţe meseria aceasta, iar pentru Daniel nu
se punea problema. Revoluţia, aşteptată de mulţi, dar nesperată de
nimeni, a dat peste cap toate rânduielile anterioare. Toate s-au răsturnat cu susul în jos. Sub ochii lor, în plin centru, se închideau magazine vechi, pentru a face loc altora, noi. În ultima vreme, de la un
capăt la altul, bulevardul era plin de şantiere, mai mult sau mai
puţin mascate, ce încercau să dea vechilor spaţii o înfăţişare şi o utilitate modernă. Apoi, ca ciupercile după ploaie, deasupra intrărilor
renovate apăreau denumiri de firme din cele mai ciudate, mai toate
cu rezonanţă străină şi aproape de neînţeles pentru majoritatea locuitorilor. Aceştia se lămureau însă repede de îndată ce vedeau vitrinele. În doar câţiva ani faţa centrului era alta.
Au avut nenumărate solicitări de cumpărare a spaţiului în
care era atelierul, dar ei erau hotărâţi să nu vândă în nici un chip. Sau găsit și doritori să închirieze, dar nici varianta aceasta nu putea
intra în discuţie.
Între timp, librăria în care lucra Daniel a trebuit să fie închisă. Motivul, același: un urmaș al fostului proprietar a revendicat
imobilul și asta a fost tot. În deruta generală, angajaţii au fost disponibilizaţi, iar stocul de cărţi lichidat. Deşi ameninţarea acesta plutea în aer demult, pentru familia Streiu închiderea librăriei a fost
un adevărat dezastru. În aceste condiţii, şi cu o responsabilitate sporită, cei doi soţi trebuiau să fie prudenţi în deciziile pe care urmau
să le ia.
— Am să deschid jos un anticariat, o anunţă într-o seară
Daniel pe Monika. Fac un împrumut minim la bancă și îl pun pe
roate.
Aceasta, auzindu-l îşi duse mâna la gură, speriată.
— Din asta nu cred că se poate trăi. Comerţul cu cărţi
poate fi frumos, interesant, dar niciodată îndestulător. Cât despre
împrumut la bancă, nici să nu te gândești, pe inflaţia asta… La nevoie vom găsi o altă soluţie, dar nu rate la bănci.
— Monika, eu nu ştiu să fac altceva, chiar nu ştiu! Iar să
mă angajez la un privat îmi este cu neputinţă de acceptat. Pentru
mine a lucra la un patron mi se pare o umilinţă. Din punctul acesta
de vedere, sunt un nostalgic, asta e.
— Foamea este o umilinţă şi mai mare, nu crezi? Îl întrebă
femeia pe un ton aproape răstit. Gândeşte-te, nu mai suntem singuri. Copilul trebuie să crească în condiţii normale, îţi dai seama,
nu?
Daniel îşi dădea seama, desigur, drept pentru care chiar
de a doua zi, încă aflat sub imboldul undei de mânie rămasă de la
discuţia anterioară, începu demersurile oficiale pentru înfiinţarea
anticariatului. Erau hârtii multe şi umblătură, dar era hotărât. Puţinele anticariate din oraş dispăruseră fără urmă, s-au evaporat de
parcă nici nu ar fi existat. Doar Iustin, la colţul străzii abia dacă mai
respira. Se gândea că, în cazul în care reușește, nu ar mai prea avea
concurenţă și asta contează. Când i-a prezentat soţiei sale dosarul
complet al noii firme, aceasta l-a privit într-o tăcere rece, iar când au
început să golească atelierul bătrânului Iohann, pentru noua destinaţie a spaţiului respectiv, Monika a plâns. A plâns mult, fără să
spună un cuvânt. Se temea cumplit de sărăcie. Cu toate acestea,
sau poate tocmai din pricina aceasta, s-au apucat de treabă. Vechiul
atelier trebuia eliberat, igienizat, zugrăvit, mobilat și pus în fun-
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cţiune cât mai repede. Daniel era de neoprit. Ajutat de soţie, care
între timp parcă se încărcase și ea cu puţin optimism, şi ajutaţi de
câţiva prieteni care veneau cu rândul, au împachetat frumos totul
în cutii de carton, au scris pe fiecare ce conţine şi le-au depozitat în
pivniţa spaţioasă de la subsol. Pentru uzul anticariatului, au păstrat
câteva rafturi din vechiul mobilier al bătrânului Stolz, un orologiu
cu pendulă pe care Monika l-a iubit întotdeauna, câteva obiecte decorative din lemn sculptat sau turnate în bronz, un barometru de
perete în care era încorporat şi un termometru, clopoţelul-sonerie
de la uşă, un vechi birou lucrat într-un stil nedefinit, dar foarte arătos. Au mai păstrat o mică vitrină cu sticlă de Murano, în care bătrânul sas îşi ţinea o parte din colecţia sa de ceasuri, colecţie
moştenită şi ea, la care el însuşi mai adăugase câte ceva de-a lungul
timpului. O lăsase în același loc, socotind că dincolo de valoarea ei
în sine, constituie un obiect decorativ frumos și potrivit pentru modestul său interior. Pe mijlocul sălii, de-a lungul ei au pus cap la cap
două mese mai lungi pe care urma să fie cărţile nou achiziţionate,
astfel încât să fie mai la îndemâna posibililor clienţi. La cererea Angelei, a păstrat și măsuţa ei, pe care a plasat-o într-un colţ mai retras
al încăperii. În tot acest timp Daniel s-a ocupat de alcătuirea a unui
minim fond de cărţi și de obiecte vechi de artă, piese mărunte, dar
alese cu grijă anume pentru momentul deschiderii. Lucrul acesta a
fost chiar mai simplu decât îşi imaginase. A primit un nesperat ajutor din partea prietenilor librari, dar şi din partea altora de la care
nici nu se aştepta. Şi, ceea ce a fost mai îmbucurător, toţi au respectat consemnul: doar cărţi valoroase. Pentru început nici nu se
putea altfel. Trebuia să rupă gura târgului.
La inaugurare, toată lumea era emoţionată, dar cea mai
pătrunsă de spiritul evenimentului a fost Monika.
— Nu credeam să mă implic, dar iată-mă luată de val.
Angela, de la nivelul înţelegerii ei de adolescentă, se
amuza zicând în stânga și în dreapta că tatăl ei deschide o librărie
de cărţi deja citite.
— Să fie cu noroc! îi urau prietenii, trăgând cu ochiul la curioşii ce se înşirau tăcuţi pe lângă masa cu cărţi, sau de-a lungul rafturilor pline ce se înălţau pe lângă pereţi.
Când primul cumpărător se înfăţişă la casă pentru a plăti
cartea aleasă, Daniel îi spuse zâmbind:
— Sunteţi primul client al nostru şi primiţi cartea aleasă
gratuit. Când omul a protestat, Daniel l-a convins, spunându-i:
— Socotiţi-o ca pe o superstiţie de comerciant, dacă asta
vă ajută.
Omul, un domn de statură mijlocie, cu ochelari eleganţi şi
figură de intelectual, îl privi mirat, apoi, după ce se dumiri în legătură cu împrejurarea în care se afla, răspunse politicos:
— Mulţumesc și înţeleg. În acest caz nu se face să refuz. Să
fie cu noroc! îi mai spuse, strângându-i mâna călduros. O să mai trec
pe aici și o să mă revanșez.
— Vă așteptăm cu drag, spuse Daniel, afișând, fără voia
sa, un zâmbet profesional pe chip.
Din capătul opus al încăperii Monika urmărea în taină
scena. Fără să înţeleagă de ce, se trezi cu ochii împăienjeniţi.
Seara, pe când stăteau împreună la masă, la un pahar de
vin, încă năuciţi parcă de debutul lor comercial, îl auzi pe Daniel spunând, după un suspin greu:
— Iată-mă patron! Şi dacă ai şti cât urăsc eu acest cuvânt,
Şi nu numai cuvântul… Dar se pare că aşa se scrie istoria!
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Nu era fericit. O spusese pe un ton ce suna mai degrabă a
dojană. Ştia că nu se poate opune vremurilor. Cea mai mare cucerire a istoriei i se părea egalitatea. Era convins că odată asumată
unanim, egalitatea și libertatea vin în chip firesc. Să vezi în semenul tău propria ta umanitate. Sigur, nu discuta problema în acest
fel cu Monika. Ea era prinsă de chestiunile cotidiene: cum vor evolua lucrurile în ceea ce-i priveşte, iar în a fi patron nu vedea nici un
neajuns, dacă această împrejurare aduce familiei bunăstarea necesară.
— Tu ştii, Monika, eu am fost mereu nevoit să mă resemnez, să mă umilesc chiar. Resemnarea se învaţă în timp şi doar pe
seama propriilor iluzii. Este floarea durerii şi a frustrării. Floarea tristă a umilinţei, generată de nevoia de a renunţa mereu. De aceea,
opţiunile mele au fost întotdeauna de stânga. Şi, dintr-o dată, hop!
Patron. E drept, a fost ideea mea, dar una născută din disperare, te
asigur. Trebuia să fac ceva pentru a supravieţui. Vezi, termenul
acesta nu făcea parte înainte din vocabularul meu. Acum am fost şi
eu prins de val, de această nevroză colectivă a capitalismului izbăvitor ce a cuprins societatea după ’89, de această mistică a eliberării care poruncește tuturor să se închine zeului „Ban”, lui Mamon.
— Nimic nou sub soare, Daniel, întotdeauna lumea s-a închinat acestui zeu.
— Poate ar fi cazul să se mai schimbe lucrurile.
— Şi îţi imaginezi că le vei schimba cu aceste câteva idei,
care, pe deasupra, mai sunt și vechi? Sper să nu începi să-mi reciţi
din „Împărat și proletar” și să dai cu pumnul în masă. Sau poate că
asta și faci prin tavernele mohorâte prin care umbli în ultima vreme.
Daniel își privi soţia surprins. Oare ea așa îl înţelegea?
*
După ce părinţii Monikăi s-au prăpădit, aceasta, împreună
cu soţul și fiica ei, au rămas stăpâni în vechea locuinţă. De la început Daniel venise în casa Monikăi încărcat de frustrări. Cea mai
mare nu era aceea că stă în casa soţiei, sau, cum se spunea cu oarecare maliţie în popor, că s-a măritat, ci aceea că, după o studenţie
strălucită, a ajuns un librar oarecare, o meserie care atunci nici
măcar nu cerea studii superioare. Frustrarea lui se acutiza ori de
câte ori vedea la televizor pe câte unul dintre foștii lui colegi, vorbind naţiei de la nivelul unor funcţii înalte în aparatul de stat. Unii
chiar se erijau în sfătuitori ai acesteia, în corifeii unei pedagogii
socio-morale menită să o conducă la izbăvire și apoi, inevitabil, la
mântuire. Deși în timp, rănile acestea se vor mai vindeca, cicatricile
lor nu se vor șterge niciodată din sufletul librarului Daniel Streiu.
De acum se punea problema ceasornicăriei, ce să facă cu
ea. Monika refuzase să înveţe meseria aceasta, iar pentru Daniel nu
se punea problema. Revoluţia, aşteptată de mulţi, dar nesperată de
nimeni, a dat peste cap toate rânduielile anterioare. Toate s-au răsturnat cu susul în jos. Sub ochii lor, în plin centru, se închideau magazine vechi, pentru a face loc altora, noi. În ultima vreme, de la un
capăt la altul, bulevardul era plin de şantiere, mai mult sau mai
puţin mascate, ce încercau să dea vechilor spaţii o înfăţişare şi o utilitate modernă. Apoi, ca ciupercile după ploaie, deasupra intrărilor
renovate apăreau denumiri de firme din cele mai ciudate, mai toate
cu rezonanţă străină şi aproape de neînţeles pentru majoritatea locuitorilor. Aceştia se lămureau însă repede de îndată ce vedeau vitrinele. În doar câţiva ani faţa centrului era alta.
Au avut nenumărate solicitări de cumpărare a spaţiului în
care era atelierul, dar ei erau hotărâţi să nu vândă în nici un chip. S3/ 2019
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au găsit și doritori să închirieze, dar nici varianta aceasta nu putea
intra în discuţie.
Între timp, librăria în care lucra Daniel a trebuit să fie închisă. Motivul, același: un urmaș al fostului proprietar a revendicat
imobilul și asta a fost tot. În deruta generală, angajaţii au fost disponibilizaţi, iar stocul de cărţi lichidat. Deşi ameninţarea acesta plutea în aer demult, pentru familia Streiu închiderea librăriei a fost
un adevărat dezastru. În aceste condiţii, şi cu o responsabilitate sporită, cei doi soţi trebuiau să fie prudenţi în deciziile pe care urmau
să le ia.
— Am să deschid jos un anticariat, o anunţă într-o seară
Daniel pe Monika. Fac un împrumut minim la bancă și îl pun pe
roate.
Aceasta, auzindu-l îşi duse mâna la gură, speriată.
— Din asta nu cred că se poate trăi. Comerţul cu cărţi
poate fi frumos, interesant, dar niciodată îndestulător. Cât despre
împrumut la bancă, nici să nu te gândești, pe inflaţia asta… La nevoie vom găsi o altă soluţie, dar nu rate la bănci.
— Monika, eu nu ştiu să fac altceva, chiar nu ştiu! Iar să
mă angajez la un privat îmi este cu neputinţă de acceptat. Pentru
mine a lucra la un patron mi se pare o umilinţă. Din punctul acesta
de vedere, sunt un nostalgic, asta e.
— Foamea este o umilinţă şi mai mare, nu crezi? Îl întrebă
femeia pe un ton aproape răstit. Gândeşte-te, nu mai suntem singuri. Copilul trebuie să crească în condiţii normale, îţi dai seama,
nu?
Daniel îşi dădea seama, desigur, drept pentru care chiar
de a doua zi, încă aflat sub imboldul undei de mânie rămasă de la
discuţia anterioară, începu demersurile oficiale pentru înfiinţarea
anticariatului. Erau hârtii multe şi umblătură, dar era hotărât. Puţinele anticariate din oraş dispăruseră fără urmă, s-au evaporat de
parcă nici nu ar fi existat. Doar Iustin, la colţul străzii abia dacă mai
respira. Se gândea că, în cazul în care reușește, nu ar mai prea avea
concurenţă și asta contează. Când i-a prezentat soţiei sale dosarul
complet al noii firme, aceasta l-a privit într-o tăcere rece, iar când au
început să golească atelierul bătrânului Iohann, pentru noua destinaţie a spaţiului respectiv, Monika a plâns. A plâns mult, fără să
spună un cuvânt. Se temea cumplit de sărăcie. Cu toate acestea,
sau poate tocmai din pricina aceasta, s-au apucat de treabă. Vechiul
atelier trebuia eliberat, igienizat, zugrăvit, mobilat și pus în funcţiune cât mai repede. Daniel era de neoprit. Ajutat de soţie, care
între timp parcă se încărcase și ea cu puţin optimism, şi ajutaţi de
câţiva prieteni care veneau cu rândul, au împachetat frumos totul
în cutii de carton, au scris pe fiecare ce conţine şi le-au depozitat în
pivniţa spaţioasă de la subsol. Pentru uzul anticariatului, au păstrat
câteva rafturi din vechiul mobilier al bătrânului Stolz, un orologiu
cu pendulă pe care Monika l-a iubit întotdeauna, câteva obiecte decorative din lemn sculptat sau turnate în bronz, un barometru de
perete în care era încorporat şi un termometru, clopoţelul-sonerie
de la uşă, un vechi birou lucrat într-un stil nedefinit, dar foarte arătos. Au mai păstrat o mică vitrină cu sticlă de Murano, în care bătrânul sas îşi ţinea o parte din colecţia sa de ceasuri, colecţie
moştenită şi ea, la care el însuşi mai adăugase câte ceva de-a lungul
timpului. O lăsase în același loc, socotind că dincolo de valoarea ei
în sine, constituie un obiect decorativ frumos și potrivit pentru modestul său interior. Pe mijlocul sălii, de-a lungul ei au pus cap la cap
două mese mai lungi pe care urma să fie cărţile nou achiziţionate,
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astfel încât să fie mai la îndemâna posibililor clienţi. La cererea Angelei, a păstrat și măsuţa ei, pe care a plasat-o într-un colţ mai retras
al încăperii. În tot acest timp Daniel s-a ocupat de alcătuirea a unui
minim fond de cărţi și de obiecte vechi de artă, piese mărunte, dar
alese cu grijă anume pentru momentul deschiderii. Lucrul acesta a
fost chiar mai simplu decât îşi imaginase. A primit un nesperat ajutor din partea prietenilor librari, dar şi din partea altora de la care
nici nu se aştepta. Şi, ceea ce a fost mai îmbucurător, toţi au respectat consemnul: doar cărţi valoroase. Pentru început nici nu se
putea altfel. Trebuia să rupă gura târgului.
La inaugurare, toată lumea era emoţionată, dar cea mai
pătrunsă de spiritul evenimentului a fost Monika.
— Nu credeam să mă implic, dar iată-mă luată de val.
Angela, de la nivelul înţelegerii ei de adolescentă, se
amuza zicând în stânga și în dreapta că tatăl ei deschide o librărie
de cărţi deja citite.
— Să fie cu noroc! îi urau prietenii, trăgând cu ochiul la curioşii ce se înşirau tăcuţi pe lângă masa cu cărţi, sau de-a lungul rafturilor pline ce se înălţau pe lângă pereţi.
Când primul cumpărător se înfăţişă la casă pentru a plăti
cartea aleasă, Daniel îi spuse zâmbind:
— Sunteţi primul client al nostru şi primiţi cartea aleasă
gratuit. Când omul a protestat, Daniel l-a convins, spunându-i:
— Socotiţi-o ca pe o superstiţie de comerciant, dacă asta
vă ajută.
Omul, un domn de statură mijlocie, cu ochelari eleganţi şi
figură de intelectual, îl privi mirat, apoi, după ce se dumiri în legătură cu împrejurarea în care se afla, răspunse politicos:
— Mulţumesc și înţeleg. În acest caz nu se face să refuz. Să
fie cu noroc! îi mai spuse, strângându-i mâna călduros. O să mai trec
pe aici și o să mă revanșez.
— Vă așteptăm cu drag, spuse Daniel, afișând, fără voia
sa, un zâmbet profesional pe chip.
Din capătul opus al încăperii Monika urmărea în taină
scena. Fără să înţeleagă de ce, se trezi cu ochii împăienjeniţi.
Seara, pe când stăteau împreună la masă, la un pahar de
vin, încă năuciţi parcă de debutul lor comercial, îl auzi pe Daniel spunând, după un suspin greu:
— Iată-mă patron! Şi dacă ai şti cât urăsc eu acest cuvânt,
Şi nu numai cuvântul… Dar se pare că aşa se scrie istoria!
Nu era fericit. O spusese pe un ton ce suna mai degrabă a
dojană. Ştia că nu se poate opune vremurilor. Cea mai mare cucerire a istoriei i se părea egalitatea. Era convins că odată asumată
unanim, egalitatea și libertatea vin în chip firesc. Să vezi în semenul tău propria ta umanitate. Sigur, nu discuta problema în acest
fel cu Monika. Ea era prinsă de chestiunile cotidiene: cum vor evolua lucrurile în ceea ce-i priveşte, iar în a fi patron nu vedea nici un
neajuns, dacă această împrejurare aduce familiei bunăstarea necesară.
— Tu ştii, Monika, eu am fost mereu nevoit să mă resemnez, să mă umilesc chiar. Resemnarea se învaţă în timp şi doar pe
seama propriilor iluzii. Este floarea durerii şi a frustrării. Floarea tristă a umilinţei, generată de nevoia de a renunţa mereu. De aceea,
opţiunile mele au fost întotdeauna de stânga. Şi, dintr-o dată, hop!
Patron. E drept, a fost ideea mea, dar una născută din disperare, te
asigur. Trebuia să fac ceva pentru a supravieţui. Vezi, termenul
acesta nu făcea parte înainte din vocabularul meu. Acum am fost şi
eu prins de val, de această nevroză colectivă a capitalismului izbă41
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vitor ce a cuprins societatea după ’89, de această mistică a eliberării care poruncește tuturor să se închine zeului „Ban”, lui Mamon.
— Nimic nou sub soare, Daniel, întotdeauna lumea s-a închinat acestui zeu.
— Poate ar fi cazul să se mai schimbe lucrurile.
— Şi îţi imaginezi că le vei schimba cu aceste câteva idei,
care, pe deasupra, mai sunt și vechi? Sper să nu începi să-mi reciţi
din „Împărat și proletar” și să dai cu pumnul în masă. Sau poate că
asta și faci prin tavernele prin care umbli în ultima vreme.
Daniel își privi soţia surprins. Oare ea așa îl înţelegea?
*
———————————————————————————————
*
Întrebările iscate de moartea neașteptată a lui Victor continuau să stăruie și să se amplifice în mintea Angelei. Nu ar fi vrut
să fie așa, i-ar fi plăcut să uite, să reintre în viaţa normală cu seninătatea și optimismul dinainte, să vadă lumea cu ochii acelei vremi
și să-i trăiască momentele cu aceeași sensibilitate ponderată.
Învăţa cu sârg și se bucura cu prietenii și colegii, gusta din
ofrandele vremii de studenţie, dar nu putea să nu remarce existenţa unei bariere invizibile care o împiedica de fiecare dată să
meargă până la capăt. Nu de puţine ori se întâmpla ca după o seară
de discotecă sau de spectacol de operă sau teatru, să ajungă acasă
încărcată de o inexplicabilă melancolie. Uneori o podidea plânsul,
spre disperarea colegei sale de cameră, care se resemnase de mult
în faţa eforturilor de a înţelege ceva și de a o ajuta. Aștepta să-i
treacă, apoi o servea cu un ceai cald, liniștitor, pe care îl pregătea cât
ai bate din palme. Știa reţeta. Angela lua ceașca fierbinte și o ţinea
în palme cu gingășia cu care ţii un obraz drag, o lipea de buze pentru prima sorbitură, apoi, cu ochii încă în lacrimi, dar cu un chip
transfigurat parcă de o stranie lumină, zâmbea. De la început până
la sfârșit, părea că reface și retrăiește pas cu pas, clipă după clipă,
ritualul unui sărut imaginar. În asemenea momente de emoţie difuză amestecată cu tristeţe i se părea că aude vocea calmă și așezată a bunicului său. Și chiar dacă începuse să creadă tot mai puţin
în vorbele lui cu privire la voinţa bună a divinităţii, era fericită să-l
audă. Pentru câteva fracţiuni de secunde, poate nici atât, plonja în
trecutul senin al copilăriei, retrăia bucuriile și descoperirile de
atunci. La îndemnul lui, revedea, cu ochii minţii tabloul de pe frontispiciul bisericii și încerca să reconstituie simfonia multicoloră a
emoţiilor copilăriei. Dar, spre dezamăgirea ei, acest lucru nu se mai
întâmpla. Îi știa conţinutul, îi înţelegea semnificaţia. Iisus spune copiilor o poveste minunată. O spune! „La început a fost Cuvântul…”
Acesta a fost instrumentul miraculos prin puterea căruia s-a născut
lumea. Cea mai bună dintre toate câte puteau fi, pentru că Dumnezeu dă întotdeauna măsura maximă a voinţei sale. Așa îi tălmăcise Iohann Stolz înţelesul Poveștii. Desigur, poate nu chiar cu
aceste cuvinte, dar oare chiar este bună? Angela își dădea seama
de caracterul blasfemator al întrebării ei, dar nu și-o putea reprima
în nici un fel. Poate atât a fost în stare Cuvântul să facă, dacă cea
mai bună dintre toate lumile posibile arată așa.
Speriată de faptul că sămânţa îndoielii se instalase în sufletul ei și că începuse să dospească și să crească, cu prima ocazie
când a fost acasă, a căutat Biblia bunicului și a luat-o cu ea. Era în
limba germană, un tom legat în piele de culoare închisă jerpelită de
atâta folosinţă, pe care literele aurite presate în relief, își pierduseră demult strălucirea. Filele din interior, subţiri și de o fineţe
aproape diafană, erau tipărite cu caractere gotice și cu ornamenta42
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ţii artistice filigranate la fiecare început de capitol. Răsfoind-o, Angela redescoperi bucuria momentelor în care bunicul îi citea câte o
povestioară, aleasă cu grijă, și chiar se miră la gândul că nu o luase
cu ea din capul locului. A început să citească tot mai mult și pe măsură ce înainta cu lectura, realiza că interesul ei nu era unul izvorât
din credinţa, ci iscat de nevoia de a ști, de a cunoaște și a înţelege
tabloul unei lumi vechi și pline de taine. Cartea i se arăta tot mai
puţin ca îndreptar și tot mai mult ca o enciclopedie.
— Angela, tu ești pocăită? a întrebat-o la un moment dat
Diana, colega ei de cameră, intrigată de faptul că o vedea mereu
stăruind asupra acelei cărţi.
— Nu, nici vorbă, răspunse ea. E cartea bunicului, iar eu
sunt îngrozitor de confuză. Dacă stau să mă gândesc, mama protestantă, tatăl ortodox și cam ateu, ce putea ieși de aici? Probabil că
întrebarea ta se justifică, dar îţi spun că nu, deși acum nimic nu-mi
mai este atât de limpede cum îmi era în copilărie și adolescenţă. Mă
întreb și caut, dar pe măsură ce caut, alte întrebări se nasc în mintea mea.
— Bun, și la ce îţi folosește? Lumea e lume și cu asta basta.
Nu este nici bună și nici rea, noi o facem frumoasă sau urâtă. Eu așa
văd lucrurile.
— Tu ești fericită, nu-i așa? Poţi să nu răspunzi.
— Nu știu ce să zic, dar mă simt bine în lumea asta.
— Atunci ești fericită. Și eu m-am simţit odată bine aici și
știu cum e.
— Și acum?
— Caut, mă întreb și caut. Numai că orice căutare pornește de la o îndoială. Te îndoiești, te întrebi, apoi cauţi. Acesta mi se
pare mie că este drumul, numai că pe mine îndoiala mă doare. Mă
doare pentru că, fără voia mea, ajung să pun în cumpănă vorbele
bunicului despre cartea aceasta și despre lumea pe care ea o povestește. Cu alte cuvinte, mă cam îndoiesc de toate.
— Există și lucruri de care nu te îndoiești?
— Poate că o religie a Frumosului mi s-ar potrivi cel mai
bine, cel puţin deocamdată. Încă mai cred în puterile magice ale
artei de a vindeca, de a elibera și de a mântui.
— Doamne, Angela, ești o idealistă din cap până în picioare. Frumosul este o categorie estetică, o abstracţie, ca și urâtul,
de altfel.
— Da, în lumea aceasta cele două categorii sunt amestecate și tocmai de aceea trebuie să piară. Alta îi va lua locul, una mai
frumoasă și mai armonioasă, iar oamenii vor fi cu toţii buni și fericiţi. Păcat că noi nu vom trăi acele vremuri.
Au râs amândouă.
Asemenea discuţii aveau deseori loc în camera lor și toate,
pentru Angela, constituiau un prilej în plus și un exerciţiu menit să
o ajute în tentativele ei de înţelegere a lucrurilor.
După terminarea studiilor și revenirea acasă, Angela avea
planuri, dar avea și probleme. Mama continua să lucreze în străinătate, iar sănătatea tatălui său se șubrezise și mai rău. Știa ce are
de făcut, dar nu prea știa cum.
*
(Fragment din romanul cu același nume
aflat în curs de apariţie)
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Adrian Iancu

Despre Strada Magnoliei

Acum e liniște în cartierul din centrul orașului, lucru care se-ntâmplă
uneori peste zi, însă, destul de rar noaptea, când metabolismul vioi al tinerilor din zilele noastre funcţionează la nivel ridicat, și îi transformă pe cei mai
molâi dintre aceștia în niște zvăpăiaţi care își fac auzită prezenţa prin stigăte
de bucurie și efectul unor gesturi spontane. Întunericul nopţii îi încurajează
la astfel de porniri pentru că lumina puţină de pe trotuarul dinspre Taverna,
de pe Strada Florianei, pare să-i protejeze, și să-i topească într-un anonimat
inedit. Manifestările sunt adesea nesăbuite iar actanţii le regretă uneori,
atunci când sunt bântuiţi de momente de luciditate. Dacă băieţii, cu toţi neuronii acasă, își fac auzit glasul pe drumul înspre locul de distracţie, fetele, în
schimb, cu hormoni cât cuprinde, chiuie și impresionează prin timbrul vocal,
care excelează în varietate prin trecerea rapidă de la tonurile joase la cele
acute, de-abia la ieșire, atunci când glasul băieţilor se aude șters de parcă sar scurge molcom pe pereţii triști ai clădirilor din jur. Altfel spus, cavalerii își
arată bărbăţia la începutul acţiunii lor, conducând ceata înspre locul dorit, pe
când domnișoarele se manifestă vulcanic după zbenguiala mult așteptată,
sugerând băieţilor, cărora, din întâmplare, mai lenţi în raţionamente, nu le-a
trecut încă prin cap după udătura consumată înainte și după strădania de pe
ringul de dans ce poate să urmeze între ei și fete, pentru ca distracţia să fie
completă și, evident, ireproșabilă.
La Chiloţii zburători e un cartier de trecere de la formatul clasic al
zonei centrale, către cel pitoresc de la Piaţa de legume, spaţiu mult frecventat
al urbei noastre, alcătuit din Strada Principală, care are la un capăt clădirea
veche și impozantă a Hotelului Samos, și la celălalt, Piaţa Centrală, locul unde,
mai tot timpul, înţelepţii orașului organizează expoziţii în aer liber, pe diverse
teme, dragi locuitorilor urbei noastre. Cartierul nu e mare însă lumea, care
trăiește aici, se mișcă mult, și dă impresia că este numeroasă. Ce să mai vorbim de cartierul de vile din micul nostru oraș de munte, odinioară cu oameni
cu tabieturi și case cu grădină. Ici și colo, se afla câte o filigorie în care vara,
vedeai doamne îmbrăcate după moda vremii, așezate pe fotolii, din răchită
împletită de ţărani harnici. Femeile erau de veghe în preajma unui copilaș
care se juca în largul lui pe gazonul din spatele imobilului. După război, însă,
grădinile caselor au fost considerate spaţiu excedentar, adică un loc de prisos,
și garnisite cu câte un bloc, deci dotate cu o chestie socială. Filigoriile dispar,
și odată cu ele doamnele de-odinioară. Iar copiii cresc, ajung oameni maturi,
și, în cele din urmă, îmbătrânesc, și ies la pensie.
Oamenii aleargă toată ziua de la muncă la cumpărături, iar deacolo cu plasele încărcate, la școală să-și ia copiii, care înainte de-a pleca
acasă mai joacă un fotbal în curtea insTitiţiei, sau schimbă cu voioșie între
colegi, câteva zgâlţâituri, semn că sunt în plină formă, după cazna intelectuală, la care au fost corect îndrumaţi de dascălii lor talentaţi. Iar, cine vine
pentru prima dată pe-aici, e uimit de rufele atârnate pe sforile din curţile caselor, dar, și pe acelea de la balcoane sau ferestre, haine puse la uscat, din
care nu lipsesc chiloţii de diferite forme și mărimi, pe care neiniţiaţii îi admiră
în necunoștinţă de cauză, cu uimire nestăpânită. În fine, așezarea e animată
de clienţii Tavernei, de pe Strada Florianei, sau de aceia ai Terasei Boema, cârciumi aflate pe străzi diferite,care duc inevitabil, către Căminul de fete.
Dacă deschizi ușa dinspre balconul locuinţei de pe Strada Magnoliei, și te orientezi în direcţia Tavernei, mai pe seară, aproape că poţi adulmeca
parfumul Marcelei și mirosul cafelei de la bar, distribuită de Cătălina. Totul se
petrece la capătul grădinii, nu departe, pe Strada Florianei. Dacă știi să refaci
miscările fetelor de la Tavernă și să vibrezi în ritmurile sonore ale muzicii, poţi
să reconsTitii bulibășala petrecerii de la cârciumă. De la balconul apartamentului până la bar, nu sunt mai mult de câteva zeci de metri, în linie
dreaptă. Localul nu se vede pentru că e mascat de verdeaţa deasă a grădinii,
care separă cele două clădiri. Și asta pentru că sunt plasate, pe străzi paralele.
E drept că acum sunt vremuri, în care unui om înţelept nu trebuie
să-i lipsească perspectiva asupra lucrurilor. E chiar necesar! Apartamentul a
fost decorat pe vremea în care locuiau aici părinţii lui Vlady, de la care acesta
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a moștenit locuinţa. Pentru că încăperea în care se afla baia, era mare, ca să
ocupe locul, vechii locatari au adaugat o mașină de spălat rufe, și un bideu pe
care îl încalecă, la început, din curiozitate, toate chiriașele apartamentului.
Femeile au aici prioritate, pentru că sunt curioase din fire, deși vin în casă
din diferite alte motive. Vânzătoarea de la cofetăria Hotelului Samos, acum divorţată de Fane, apoi Marcela și Cătălina, de la Tavernă, stau o vreme la Vlady.
Femeia de la cofetărie îl cunoaște pe Fane, prieten de-al proprietarului, și se
mărită cu el, dar lucrurile nu se sfârșesc bine. Marcela și Cătălina pleacă dintro neînţelegere, dublată de motive financiare stupide. Iar restul nu e decât o
poveste! În fine, prietena lui Mache, Amalia, vine cu ghicitorul, care e invitat
să-i spună Iulianei despre viitorul Asociaţiei de dans și bune maniere. Călare pe
bideu, se perindă toate femeile aflate în chirie, care sunt la zi, cu farmecele
nebănuite ale instalaţiei. Apoi, sincere cum sunt, ele povestesc prietenilor și
soţilor, experienţa lor de-acolo, cu gândul la tot felul de întâmplări. Dar, în
fine, răspunderea le aparţine, așa cum ar putea bănui unii curioși!
Acasă la Vlady, ești într-o locuinţă în care chiar că te simţi bine!
Ideile originale din minţile cetăţenilor din centrul localităţii, dar și legumele
proaspete din grădinile din cartierele mărginașe, se găsesc din abundenţă.
Feluri de mâncare, zemoase și parfumate, dar și idei, vesele și originale, colorează viaţa de fiecare zi, și fac impresie bună în existenţa cotidiană a oamenilor din localitatea de pe Valea gușteriţei. Da! Îţi vine să-ţi zici că ești într-o
vacanţă de primăvară. Pe stradă miroase a tei, iar în bucătăria apartamentului, a cafea. Ce mai vrei?
Acum, Vlady se gâdește la Iuliana, căreia caută să-i explice felul în
care și-a aranjat oamenii din jurul său. Așezat pe un scaun, lângă masa din bucătărie, bărbatul începe povestea despre străduinţa cu care unii își caută
calea convenabilă. E aceeași masă la care cei doi mănâncă de două-trei ori
pe zi, își zice Vlady, în sinea lui. Însă e tot aia, la care au stat chiriașele Marcela, Cătălina și vânzătoarea de la cofetărie, își spune, în gând, aproape simultan, Iuliana. Viaţa i se pare femeii, un slalom printre întâmplări de tot
felul, pe care e bine, de fapt, să le eviţi. Un tren bun trece o dată în viaţă prin
gara ta, și dacă l-ai pierdut, adio! Și cine știe ce s-a mai petrecut pe-acolo, tocmai lângă calendarul în care sunt marcate cu roșu, sărbătorile importante de
peste an.
Femeia alunecă cu privirea, fără să vrea, peste calendar, și dă cu
privirea peste ziua, în care a fost cu treburi pe-acasă, iar seara și-a petrecuto la Taverna, de pe Strada Florianei. Cu alte cuvinte, a fost sărbătoarea de Sfinţii Constantin și Elena, pe care oamenii din oraș o punctează, așa cum știu ei.
Vrea să-i spună ceva lui Vlady, dar acesta gesticulează, explicându-i femeii
cum își organizează lumea pe care o cunoaște, în trei cercuri concentrice,
după relaţiile lui de prietenie. O lecţie de dirigenţie!
Cercul numărul trei, și cel mai mare, e alcătuit din cunoștinţe de
vârste și ocupaţii diferite, cum sunt: Marcela, Cătălina sau vânzătoarea de la
cofetărie. Cercul numărul doi, ceva mai mic, e format din prieteni, mai apropiaţi de genul lui Fane, Mache sau Emil. Și, în fine, cercul numărul unu e fondat pe apropierea dintre el și soţia lui. Atât încape acolo! Doar familia! Și
legătura e puternică! Trecerea de la cercul numărul doi la trei și invers, e simplu de realizat, depinde de isteţimea fiecăruia. Când ajungi, însă, în cercul numărul unu, răspunderea e maximă, și nimic nu se poate face printr-o decizie
luată de unul singur pentru că, altfel, se-ntâmplă gesturi ireparabile. Noroc au
mulţi, mai trebuie și ceva minte! Și cei doi rămân pe gânduri la masa de bucătărie, de pe Strada Magnoliei, iar faptul acesta le face multă plăcere.
Apoi, Vlady se ridică, ia de pe dulapul din bucătărie ziarul de ieri,
și merge pe balcon să-l citească. Rămasă singură, în mintea Iulianei revin
amintiri despre tatăl ei, care a îndemnat-o să studieze încă din copilărie. Vacanţele și le petrecea acasă la el, care o preţuia pentru spiritul feminin cu care
fata era înzestrată.
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Pe vremea când era tânăr, tatăl lucra în oraș, unde, la douăzeci și
ceva de ani, a ocupat o funcţie importantă într-o firmă cunoscută care repara
vagoane și locomotive. Era bine văzut de șefii locali, iar, după doi ani de la angajare, cunoaște o fată din nordul ţării, ajunsă acolo dintr-o întâmplare. Harnică și isteaţă, femeia își găsește repede un servici, la secretariatul unui
cunoscut avocat local, implicat în afaceri și propulsat la scurt timp, într-o funcţie de conducere, în capitala ţării.
Persoană de încredere, femeia a fost înaintată, și ea, în funcţie, după ce
avocatul și-a ocupat postul său important. Căsătorită de puţin timp cu tatăl
Iulianei, își ia soţul, pe un post echivalent cu al ei. Se instalează în capitală,
într-o vilă, situată în preajma gării orașului. Cartierul e pestriţ, comercianţi
de mărunţișuri mișună peste tot, iar, ici și colo, ţărani veniţi, de prin satele din
preajmă, ca să câștige și ei un ban, pentru de-ale gurii. Nu duc lipsă de alimentele de bază, ci caută doar variante pentru existenţa lor zilnică.
În vara acelui an, surorile încep să vină la capitală, împreună cu
soţii și copiii lor, pentru că tinerii căsătoriţi, care trec drept oameni importanţi în vremurile acelea, au relaţii, și o poziţie socială de invidiat. Îi plimbă
prin magazine, pline cu marfă, pentru că în anii aceia se cumpără pe cupoane,
începând cu pâinea, până la produsele de vestimentaţie. Cei cu dare de mână
caută să-și vândă tablourile, hainele, iar cei mai înstăriţi, casele, dacă întâmplările războiului le lasă întregi, iar toate se negociază la preţuri de nimic.
În timpul acesta, departe de micul nostru oraș de munte, părinţii
Iulianei se află instalaţi în locuinţa de serviciu din capitală, și își duc viaţa de
fiecare zi după regulile perioadei și ale funcţiei, de care se bucură. Tatăl participă la ședinţe care încep la opt dimineaţa și se sfârșesc pe la zece seara, în
care participanţii își mărturisesc părerea, despre cum trebuie făcute treburile
administrative. Adunările au un tipic anume, sunt alcătuite după reguli puţin
cunoscute de oamenii de rând, care nici nu sunt invitaţi în astfel de momente.
Participanţii stau așezaţi pe scaune, în sală, și se prefac că urmăresc cu atenţie, cele spuse la tribună. Și poate că așa și este! La capătul fiecărui rând de
scaune se află un om instruit care știe când, și cât trebuie bătut din palme.
Participanţii se ghidează în comportamentul lor, după semnalele date de supraveghetorul de serviciu. Omul de la capătul rândului de scaune dă câte un
semnal discret, atunci când, în anumite momente, trebuie strigate lozinci,
care să întărească, pe cât se poate, conţinutul vreunui discurs, care, mai târziu, e criticat cu lux de amănunte, și asta, ce să vezi, chiar de către cei care,
după vremurile sucite ale perioadei, glisează cu dibăcie de partea cealaltă a
baricadei.
Cum de oamenii din sală rezistă câte douăsprezece ore, urmând
aceeași punere în scenă, cine poate ști? Poate că soluţia vine din pauzele
dese, destinate mersului la toaletă. În felul acesta, se formează cozi lungi de
participanţi în faţa ușii, care poartă însemnul specific.
– Ce faci, prietene? întreabă câte unul.
– Mă gândesc! vine răspunsul colegului.
– E mai bine în natură! completează cineva.
– Fiecăruia după necesităţi, ce vrei?! intervine filozofic următorul.
În momentul de destindere, oamenii din holuri, și cei care stau la
coadă pentru rezolvarea problemelor fiziologice, văd trecând pe lângă ei, câte
un bărbat și o femeie, tineri amândoi, și frumoși din cale-afară. Aceștia trag
cu urechea la ce vorbește lumea, iar după o vreme dispar pe o ușă, în spatele
căreia puţină lume știe ce se petrece. Cu câteva minute înainte de sfârșitul
pauzei, tinerii ies din locul în care s-au retras, și se privesc în oglinzile din hol.
– Ei? întreabă femeia.
– Nu e rău de loc! îi răspunde bărbatul.
Unii cred că tinerii sunt supraveghetori, alţii au impresia că aceștia
fac animaţie, și nu au importanţă în treburile ședinţei. O categorie puţin numeroasă își imaginează că tinerii se plac, și se retrag în încăpere ca să se simtă
bine, după care revin la reluarea întrunirii. Părerile sunt împărţite!
Cum pauzele sunt scurte, nu toţi cei încolonaţi în faţa toaletei
ajung să-și atingă scopul. Deabea în pauza următoare, li se împlinește dorinţa.
Se întâmplă ca, stând la coadă, câte unul să nu revină la timp, în sală. Faptul
duce la anchetarea individului pentru aTitidine dușmănoasă. Cunoscând severitatea sistemului, vecinul de scaun întreabă neliniștit unde este colegul.
Gestul nesăbuit face ca la pauza următoare, și curiosul să dispară, dar nu la
toaletă ci în biroul anchetatorului, pentru complicitate la aTitidinea nesăbuită
a celuilalt.
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Tatăl Iulianei își dă repede seama, după opiniile din colectiv, că primul, sealege cu doi ani de închisoare, iar curiosul primește și el, aproape același
cadou. Problema e că destinaţia n-are aspectul clasic, al unei clădirii în care
cetăţenii sunt închiși și păziţi întru corijarea aTitidinii lor zburdalnice. Pentru
ca să-i înveţe minte pe cei care trec pe trotuarul celălalt al noului regim, spirite inventive organizează un șantier, unde se lucrează pe rupte. O vreme,
treaba funcţionează, până ce materialul uman e pe terminate. Apoi, lucrarea
se sistează o perioadă, iar treburile sunt reluate mai târziu, și construcţia
este, în sfârșit, împlinită.
După cum merg lucrurile, tatăl Iulianei începe să regrete viaţa liniștită deacasă, din localitatea din centrul ţării de unde a venit, la capitală. Dar cum să
renunţe la funcţia pe care o ocupa? Într-o zi, îi trece prin cap ideea, care să-l
scoată din necaz. Cere transferul în localitatea natală pentru ca să se îngrijească de starea sănătăţii tatălui, care locuiește singur, și suferă de o boală incurabilă. Evident, mutarea e provizorie, ca să se poată ocupa de părintele său,
aflat în gravă dificultate. Și ajunge, după câteva luni de intervenţii, acasă dar
surpriză, într-o funcţie similară. Cât despre tatăl în suferinţă, acesta o mai
duce vreo zece ani.
–Trebuie inventată o ieșire! îi zice un om.
– Una mică, neagră și fierbinte! completează cineva de-aproape.
– Asta e! spune altul.
Mama este, și ea, transferată la o intreprindere din oraș, care se ocupă cu
stocarea de produse, în depozitele din preajma localităţii. După un timp, intreprinderea se desfiinţează, iar femeia își găsește un post convenabil, de casieră, într-o firmă de turism. Dimineaţa pe la zece, după ce strânge încasările
din ziua anterioară, merge să le depună, iar la amiaz, se întoarce la caserie.
Așa că, până la sfârșitul programului își pune la punct actele de birou, pentru
că în contabilitate, nu e de glumit! Iar activităţile se desfășoară convenabil, ani
de zile!
Soţul înţelege repede tehnica femeii, și ia hotărârea să se îndrepte, și el,
înspre activitatea din turism, care dispune de cinci cabane în munţii din
preajma orașului, și două restaurante cu hotel, în localitate. Pentru a-și pune
în practică planul trebuie mai întâi să poată pleca de la fabrica, în care ocupă
o funcţie importantă în organizarea lucrătorilor. Nu este o treabă ușoară pentru că munca lui, deși simplă la prima vedere, e asimilată unei funcţii de conducere, iar șefii lui trebuie să fie de accord cu mișcarea asta. Și, în cele din
urmă, pentru ca aceștia să se învoiască, trebuie să aibă un motiv temeinic. Altfel!...
Omul le spune șefilor, că vrea să lucreze în turism, dar aceștia nici vorbă
să-nţeleagă iniţiativa. Pricepe repede, că singurul mijloc de plecare din fabrică, e realizabil printr-un artificiu medical. Are nevoie de probe că nu suportă mediul în care lucrează. Modul de rezolvare a situaţiei este schimbarea
locului de muncă, pe baze medicale. La vreo două ore de mers cu trenul, de
casă, se găsește un sanatoriu, sus la munte, unde e liniște și aer curat. Acolo
e indicat să se interneze!
– Totul e o aiureală! zice unul care n-are de lucru.
Într-o săptămână, tatăl Iulianei obţine trimiterea, și are asigurat locul la
Casa de sănătate, în care oamenii se odihnesc, și își sporesc puterile de muncă
prin mijloace ecologice și ceai de mușeţel. La plecare, atunci când îl conduc la
gară, soţia și fiica, au impresia că participă la un cortegiu care-l urmează pe
om pe drumul lui nefericit.
La întoarcere, bărbatul e refăcut din cap până-n picioare, și se mută cu serviciul la firma de turism. Pe lângă cerere, are acum și adeverinţa că-și face
tratamentul într-un loc corespunzător, undeva la munte, nu departe de casă.
Iar turismul îi priește nespus, până la pensionare!
(Din volumul de povestiri în pregătire

Despre Strada Magnoliei şi alte aventuri)
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Nicolae Suciu

Dovedește că ești viu!

(Exerciţiu dramatic în cinci scene)
PERSONA JELE:

Trifan Triumfu – 65 de ani

Mediatoarea – 35 de ani
Funcţionara - Ofiţerul SPCLEAP – 45 de ani
Șef serviciu SPCLEAP – 55 de ani
Vocea Funcţionarei
Vocea șefei serviciu SPCLEAP
SCENA 1 (Triumfu, Mediatoarea)
Biroul unei mediatoare
TRIUMFU: Bună ziua!

MEDIATOAREA: Bună ziua. Cu cine am onoarea, domnule?

TRIUMFU: Triumfu. Adică, știţi, până acum câteva zile m-a chemat
Triumfu...Triumfu Trifan... Dar acum nu mă mai cheamă nici Triumfu
și nici Trifan...
MEDIATOAREA: Cum așa?

TRIUMFU(Aerian.): Când am revenit din Spania, de la muncă, după
aproape 20 de ani, m-am prezentat la Forţele de Muncă, pentru un
servici și mi s-a spus că sunt decedat. Adică m-au căutat în bazele de
date și de acolo rezulta că, în urmă cu 12 ani, fusesem declarat decedat.

MEDIATOAREA (Uluită.): Nu se poate. Păi cum poţi fi decedat, domnule dragă, din moment ce dumneata ești aici în carne și oase, în
faţa mea și vorbești?

TRIUMFU (Râde timid, ca și cum ar tuși înfundat.): Știţi ce mi-a spus
la Forţele de Muncă, doamnă dragă? Stai, domnule, mi-a spus, că
dumneata ești numai decedat. Încă nu ești mort. Vreau să zic, zicea
ăla, că să-ţi pară bine, domnule, că încă nu ești mort...

MEDIATOAREA: Și dumneata, mă rog, ce i-ai răspuns ăluia de la Forţele de muncă, care a zis una ca aceasta?

TRIUMFU (Ezită.): Ce să-i răspund, don’șoară? (Zâmbeșete a pagubă.)
Decedat e egal aproape mort și vice-versa, nu?...

MEDIATOAREA (Evrika! Ironic.): Bravo, domnule! Bine, bine. E o chestie de cultură, nu? Și, mă rog, respectivul ce-a zis?

TRIUMFU: Că să mă ferească Dumnezeu, don’șoară, să fiu mai rău
decât decedat și că ăștia, așa fac ăștia. Ăștia, până să te omoare deadevăratelea, ăștia, te lasă să decedezi încet, încet ăștia. Adică să
înţeleg cumva, pe undeva că chestia asta, cu decesul, e un fel de
viaţă trăită câine-câinește, înainte de moarte, don’șoară?...
MEDIATOAREA (Nu-și poate abţine râsul. În particular.): Doamne,
mare e grădina Ta!
TRIUMFU: O, da! Foarte mare e grădina Lui, don’șoară!

MEDIATOAREA: Și așa, decedat cum zicea ăla că sunteţi, până la
urmă v-a dat servici sau nu v-a dat?
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TRIUMFU (La fel de aerian.): Noroc bun, don’șoară! Zicea că la cei decedaţi n-are cum să le deie servici, deoarece fiindcă până și cei nedecedaţi abia pupă hă-hă!, un servici ca vai de capul lui, ca frunza pe
apă. Așa zicea...
MEDIATOAREA: Păi da. Unde ai mai auzit dumneata, o chestie ca
asta, să le dea și la morţi, serviciuri, domnule?
TRIUMFU (Profund mișcat.): Și-apăi eu îs mort, domniţă dragă?

MEDIATOAREA: Pardon, domnule! În acte care zici că nu le ai, se vede
că ești mort...
TRIUMFU: Cum o să fiu mort, domniţă, când eu trăiesc? Uite: dacă
vreau să ridic mâna asta, o ridic. Uite. Dacă vreau să fac un pas spre
dumneata, uite, îl fac. Dacă vreau să îmbuc ceva, îmbuc. Și apoi un
mort face așa ceva? Nu. Nu cred că se poate ca eu să fiu chiar așa
mort, don’șoară...

MEDIATOAREA: Ba da, stimate domn. Ascultă aici. Rezultă din vreun
act că dumneata ești viu? Adică, vreau să spun că, dacă actele spun
că ești mort, poţi să tot trăiești, domnule, că tot degeaba trăiești,
mă-nţelegi?...
TRIUMFU: Păi nu, că soţia mea care nu-mi mai e soţie, când s-oncăibărat cu altu’, că s-o-ncăibărat, încăibăra-o-ar Scaraoschi s-o încăibăreze, pe mine m-a declarat decedat, ca să se poată căsători cu
el, cu ăla, cu hăndrălău’ cu care s-o-ncăibărat, încăibăra-o-ar...
MEDIATOAREA: Și?

TRIUMFU: Și eu n-am știut asta, că dacă știam că sunt decedat, zău
dacă nu era altceva. Moarte de om făceam, așa să știi. Dar când am
vint îndărăpt, acasă, n-am mai găsit pe nime’. Ea și fetiţa noastră
erau deja plecate în Canada, casa vândută și banii păpaţi...
MEDIATOAREA: Și dumneata acum, pe cine mai ai, stimate domn?
TRIUMFU: Pe cine am eu? Pe nime’ nu mai am...
MEDIATOAREA: Și unde locuiești?

TRIUMFU: La un prieten care mi-a spus toate estea despre mine ca
subsemnat, că altfel...
MEDIATOAREA: El ce ţi-a spus, de fapt? Concret...

TRIUMFU: Ce să-mi spună de fapt concret? Mi-a spus că eu sunt „declarat”. Asta mi-a spus.

MEDIATOAREA: Pardon, domnule. Mai-nainte ziceaţi „Declarat decedat”, nu simplu „declarat”!

TRIUMFU: Păi nu-i destul „declarat”, domniţă? Și-apăi așa mă gândesc și eu, că de la „declarat” până la „decedat” e cale hă-hă!,
lungă...
MEDIATOAREA (În dubiu.): Eu...

TRIUMFU (Reia firul povestirii.): Ș-apăi, gândește-te, domniţă scumpă,
că de la „decedat”, până la „murit”, iarăși îi o cale lungă. Dar vas’cămi pare bine totuși, că n-am murit. Ce să fac eu acum, dacă încă nam murit? Spune...
MEDIATOAREA: Cine ţi-a spus toate bazaconiile astea, domnule?

TRIUMFU: Ăla de la Forţele de Muncă mi-a spus ce mi-a spus. Și mă
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gândesc eu că cam așa trebuie să fie cum zicea ăla de la Forţele
de Muncă. Că să-ţi pară bine, domnule, că nu ești mort - așe
zâcea - că dacă te vedeai mort, ce făceai? Că să-ţi pară bine,
omule, că ești numai decedat, cum să zâce. Și că până-s declarat
decedat, tre’ să-mi fac și dosarul pentru penze. Dară fără acte de
identitate care arată că ești cine ești, dacă ești, și care nu arată
că nu ești cine nu ești, dacă nu ești, cum să le fac? Spune și dumneatale...
MEDIATOAREA: Părerea mea, domnule dragă, e să mergi frumușel, la Starea Civilă și acolo, la Starea Civilă, precis ţi se va rezolva totul...
TRIUMFU (Crisofor Columb.): Da?

MEDIATOAREA: Și știi cum procedezi dumneata acolo? Fii atent.
Dumneata ceri mai întâi să ţi se elibereze certificatul dumitale
de deces, da? Dacă vei vedea că ofiţera aia nicicum nu vrea să
audă de așa ceva și va zice, cum îi și normal să zică că nu se
poate, nici dacă dumneata ai „împinge”, mă rog, ceva, mă-nţelegi? Că fără să-mpingi ceva, acolo, mă-nţelegi, nici moartea nu
vine...
TRIUMFU (Curios.): Așa...

MEDIATOAREA: Așa. Și dacă vezi că nici în ruptul capului ea nu
vrea sau nu poate să-ţi rezolve treaba cu certificatul de deces,
atunci te-apuci și ceri într-o altă cerere, să ţi se elibereze un certificat de naștere, după ce scrii, mă rog, că prin prezenta vă rog
să-mi eliberaţi bla-bla-bla. Da? Și-atunci, ea, ofiţera, e obligată,
conform legii cutare, articolul cutare, alineatul cutare, să elibereze încă o dată certificatul dumitale de naștere cutare. Ai înţeles?
TRIUMFU: Da...

MEDIATOAREA: În sfârșit, dacă nici așa, va zice ea, ofiţera aia, nu
se poate, atunci îi amintești ofiţerei, de articolul 54 din Codul
Civil...
TRIUMFU: Ce mai spune și ăsta, Doamne sfinte?

MEDIATOAREA: Spune, spune să știi... De pildă, spune că, dacă
cel declarat decedat mai este în viaţă, se poate cere, oricând,
anularea hotărârii prin care s-a declarat moartea naturală și neaparentă a aceluiași.

TRIUMFU: Staţi așa să-mi notez pe ceva (Funcţionara îi dă un
petec de hârtie și un pix.) Dacă vă rog, mai spuneţi încă o dată?...

MEDIATOAREA: Care spune că, dacă cel declarat decedat mai
este în viaţă, se poate cere, oricând, anularea hotărârii prin care
s-a declarat moartea naturală și neaparentă a aceluiași. Negru
pe alb, domnule. Înţelegi acuma?
TRIUMFU: Da. Înţeleg. (Silabisind în timp ce scrie.) Se poate cere,
oricând, anularea hotărârii prin care s-a declarat moartea aceluiași. Mulţumesc. Și acum ce mă coastă?
MEDIATOAREA: Mai-nainte ziceai că n-ai cu ce să te întreţii, nu?
TRIUMFU: Da.

MEDIATOAREA: Ei, atunci, lasă că mai treci dumneata pe-aici,
mă-n-ţelegi...

TRIUMFU: Bine, bine. Vă mulţumesc, mă-nţelegi. La revedere.
(Iese.)
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SCENA 2 (Triumfu, Funcţionara - Ofiţer SPCLEAP)
TRIUMFU: Săru’ mâna, doamnă ofiţeră...

FUNCŢIONARA: Poftiţi, domnule. Cu cine am onoarea?
TRIUMFU: Cu un decedat...

FUNCŢIONARA (ocupată, cu nasul în hârtii. Mașinal.): Decedat și mai
cum?
TRIUMFU: Nu, nu. Decedat așa...

FUNCŢIONARA (Ochi ca cepele.): Decedat? Și-atunci ce mai cauţi,
domnule, aici?
TRIUMFU: Am venit să vă rog să-mi eliberaţi o copie a certificatului
de deces pe numele meu de Triumfu Trifan, din care...
FUNCŢIONARA: Triumful?

TRIUMFU: Nu, nu, doamnă scumpă. Familia noastră n-a fost niciodată Triumful, pentru Dumnezeu. Noi Triumfu am fost și suntem de
când lumea. Triumfu, da...

FUNCŢIONARA: Bine, domnule Triumfu. Atunci luaţi, vă rog, o foaie
de hârtie și scrieţi o cerere în care să cereţi ca noi să binevoim să vă
eliberăm o adeverinţă din care să rezulte cutare și cutare...
TRIUMFU (Puţin plouat.): Bine, domniţă. (Scrie cererea, în timp ce Funcţionara, bine dipusă, fluierăca o porumbiţă în perioada de rut.) Poftiţi...

FUNCŢIONARA: Ok., domnule (Citește cererea.) „Subsemnatul Triumfu Trifan, fără domiciliu, revenit de două zile din Spania unde am
fost la lucru, întrucât am aflat că în anul 2005, fost mea soţie m-a declarat decedat, rog să binevoiţi a-mi elibera certificatul meu de
deces care-mi va fi necesar la școala generală de unde va trebui sămi scot actele de studii, clase primare și gimnaziale. Vă mulţumesc
anticipat...” (Privindu-l de sus pe Triumfu.) Așadar dumneata ai fost
declarat decedat de către fosta dumitale soţie a dumitale, da? De
ce mă rog?
TRIUMFU: Chipurile că de ani buni nu mai știa nimic despre mine.
Mai precis, din 1995. Și vroia să se căsătorească cu un canadian putred de bănos. A vândut tot și tai-o, frate din ţară...
FUNCŢIONARA: Cum? Fără să-ţi lase nici măcar un act?

TRIUMFU: Nimic. Toate estea le-am aflat de la un bun prieten de-al
meu...

FUNCŢIONARA: Știţi ce, domnule Triumfu, vă rog lăsaţi-mă până
mâine, ca să mă pot documenta mai ca lumea. Ce să-i faci? Sunt
nouă în funcţia asta și...Până una-alta, dovedește și dumneata,
domnule, că ești viu. Că dacă dumneata nu dovedești că ești viu,
cine mai poa’ s-o facă?...
TRIUMFU: Bine. Mulţumesc. La revedere...(Iese.)

SCENA 3 (Funcţionara, Șef serviciu SPCLEAP)

Birou modern, dotat cu aparatură electronică-ultimul răgnet și un
acvariu imens.

FUNCŢIONARA: (Intră la Șefa în birou.): Săru’mâna, doamnă șefă.
Doamnă șefă, există vreo lege în ţara asta, în care să se stipuleze că
cineva își poate cere propriul lui certificat de deces?

ȘEF SERVICIU SPCLEAP (Cu picioarele într-un lighean cu apă, sorbind a
lene, ceai, dintr-o cană de porţelan. Vorbire de robot, privind într-un
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punct fix.): Fii serioasă, copilă. Trebuie să facă cerere de cerere, nu
glumă...
FUNCŢIONARA: A făcut cerere...

ȘEF SERVICIU SPCLEAP (Mască.): Poftim? A făcut cerere așa mort cum
e?
FUNCŢIONARA: Să rectificăm: decedat...

ȘEF SERVICIU SPCLEAP : Opa! Înseamnă că vizita ăstuia e cu cântec,
fato. Vezi că ceva nu miroase a bine. Nu te pripi. Fă-te că ai uitat că
clientul e decedat și că, dacă e decedat, n-ar avea cum să-ţi ceară el
însăși propiul lui certificat de deces. Mai apoi vezi ce zice și, dacă cedează, înseamnă că nu-i de la A.N.A.F. sau de la D.N.A...
FUNCŢIONARA: Dar auziţi ce zice clientul...

ȘEF SERVICIU SPCLEAP (Voce groasă, în scârbă.): Care client, fată?
Mortul?

FUNCŢIONARA: Decedatul...Zice că a zis ăla de la Forţele de Muncă:
Domnule, să-ţi pară bine că ești declarat decedat, nu numai decedat, și că, de la „declarat”, zicea că zicea ăla, la „decedat” e hă-hă!,
cale lungă. De fapt, zicea el că zicea ăla, că și de la „decedat”, la
„mort”, e tot așa, hă-hă!, o cale lungă...

ȘEF SERVICIU SPCLEAP (Semisurprinsă, privind-o pe subalternă de sus.)
: Așa a zis el?

bine că ești declarat decedat, și nu numai decedat și că de la „declarat”, zicea, până la „decedat” e hă-hă!, cale lungă. De fapt, zicea
el, că și de la „decedat”, la „mort”, tot așa e, hă-hă!, o cale lungă.
Adică hă-hă-hă-hă!...
FUNCŢIONARA: (Înnebunită, după ce caută prin sertare.): Domnule,
eu cu toată plăcerea v-aș ajuta, dar din 2005 până astăzi, documentele au fost arhivate, iar arhiva nu are post de arhivar, pentru
că postul de arhivar a fost blocat și satul de funcţii nu permite ca să
ăsta...

TRIUMFU: Faceţi cumva, doamnă ofiţeră. Înţelegeţi-mă. Sunt un om
pierdut. Vieţuiesc pe spinarea unui prieten și ăla vieţuiește ca vai
de capul lui, pe alte spinări ale altor prieteni care stau, la rândul lor,
pe spinările altor spinări de prieteni...
FUNCŢIONARA: Și mai apoi, eu cred că dumneata nici nu ai certificat de deces, domnule, dacă zici că ești declarat decedat numai pe
baza unei declaraţii declarate de fosta dumitale nevastă nedecedată la acea oră...

TRIUMFU(Îndărătnic, cu o excesivă mândrie.): Atenţie! Eu sunt numai
„declarat”, nu și „decedat”...
FUNCŢIONARA: Și declaraţia aia, în care ai fost declarat decedat,
unde e, stimate domn?

FUNCŢIONARA: Da.

TRIUMFU: Habar n-am, stimată domniţă. La Tribunal or fi sau știu
eu?...

FUNCŢIONARA: Să-i spun să vină el aici?

TRIUMFU: Și credeţi că ăia de la Tribunal, or vrea să stea ăia de vorbă
cu mine, un nime’-n drum, ca mine?

ȘEF SERVICIU SPCLEAP: Păcat, fată scumpă, că eu trebuie să stau cu
picioarele aici, în lighean, încă o oră, și să-mi pun supozitorul, că aș
fi venit să stau eu cu el de vorbă...
ȘEF SERVICIU SPCLEAP: Cum? După ce că-i mort, vrei să se mai și excite când îmi vede picioarele astea spălate-n damigeană? Și-apoi nici
măcar ștrampii nu-i am pe mine, copilă, hăi!...Auzi la ce m-am gândit. Vezi, fato, că ăsta o fi vreun vulpoi bătrân. Știe multe, armăsaru’.
Mai bine provoacă-l tu, să vezi dacă într-adevăr e de la A.N.A.F. sau
de la D.N.A...
FUNCŢIONARA: Bine... Mulţumesc, doamnă șefă.
ȘEF SERVICIU SPCLEAP : O zi bună, copilă!

SCENA 4 (Triumfu, Funcţionara)
TRIUMFU: Săru’ mâna. Eu sunt cel de ieri și am venit azi pentru a,
mă-nţelegeţi...

FUNCŢIONARA: (Pornită.): Știţi la ce m-am gândit, domnule Triumfu?
Dumneavoastră, ca om, nu vi se pare așa, cam ieșit din comun, ca,
în calitate de decedat, să cereţi să vi se elibereze propriul dumneavoastră certificat de deces, domnule?
TRIUMFU: Nu prea...

FUNCŢIONARA: Cum așa, nu prea?

TRIUMFU: Păi dacă eram mort, domniţă dragă, mai puteam eu să
cer într-o cerere așa ceva? Dar în calitate de „declarat decedat” cred
că aș mai avea o șansă, nu?
FUNCŢIONARA: Nu vi se pare, stimate domn, că confundaţi termenii „decedat” și „mort”?

TRIUMFU: Eu nu confund, doamnă, niciun termen, din moment ce
așa mi s-a spus de la Forţele de Muncă. Domnule, zicea ăla, să-ţi pară
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FUNCŢIONARA: Ei bine! Acolo ar trebui să mergeţi, ca să v-o căute
ăia...

ÎNTÂIA FUNCŢIONARĂ: Cum să nu stea de vorbă? Sunt obligaţi să
stea de vorbă. De-aia sunt plătiţi, stimate domn...
TRIUMFU: Hă-hă! Îmi închipui ce mutre or face când or auzi că eu
sunt „decedat”...

FUNCŢIONARA: A! Mi-a venit o idee, domnule Triumfu. Și anume, varianta a doua! Șezi dumneata aici așa, și scrie frumușel o cerere în
care să ceri să ţi se elibereze un certificat de naștere. Motivul? Simplu. Zici în cerere că mi-am pierdut certificatul de naștere. Și conform legii, va trebui să ţi se elibereze un certificat de naștere.
Corect?

TRIUMFU: Corect. (Scrie o altă cerere, în timp ce Întâiul ofiţer fluieră
a pagubă. I-o dă.): Poftiţi...
FUNCŢIONARA: (Citește cererea nou-scrisă.): Nu-i bine, domnule Triumfu. Aici nu vine scris „subsemnatul cutare, declarat decedat”...
TRIUMFU: Nu?

FUNCŢIONARA: Păi nu, domnule. Păi un decedat ca dumneata, mai
poate fi subsemnat, domnule?

TRIUMFU: Aveţi dreptate, domniţă. Un „decedat” nu mai poate fi
subsemnat până-i hău’ și părău’. Darmite un „declarat” mai poate fi
subsemnat, nu?
FUNCŢIONARA: Nici...

TRIUMFU: Și deci, în cazul ăsta, să nu scriu aici, în cerere, nici „declarat” și nici „decedat”?

FUNCŢIONARA: Nu, domnule. Cum o să scrii că ești decedat? Nici
măcar „declarat” nu poţi scrie. Păi, la urma urmei, un „declarat” mai
poate să scrie, stimate domn?
TRIUMFU: Că cam așa e. Și domiciliul?
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FUNCŢIONARA: Fără domiciliu. Poţi scrie eventual că domiciliul dumitale, ca decedat, e mormântul, apartament în cimitir, confort unu
sau doi, scara, etaju’, nu?
TRIUMFU (Înmărmurit.) : Nu, nu. Staţi așa, domniţă. Hai să nu confundăm termenii. Practic „decedat” e „decedat” și „mort” e „mort”,
nu? Tot așa cum dumneavoastră aţi putut vedea și că „declarat” nu
e „decedat”. Și-atunci ce legătură ar putea fi între „decedat” și „mormânt”?

FUNCŢIONARA: (Agasată. Tranșant.): N-o mai întoarce, domnule Triumfu, și pe faţă și pe dos. Hai s-o spunem pe cea dreaptă: Decedat
egal mort, domnule, și cu asta, basta!...

TRIUMFU: Nu-i adevărat. Dacă eu eram mort, eram în mormânt, nu?
În tot cazu’ nu eram aici și nu mai vorbeam acum, cu dumneata. Și
nu mai scriam cererea, care am scris-o. Că am scris-o, de bine, de
rău, ca și cum aș fi fost un om viu, nu?...
FUNCŢIONARA: O! Nici vorbă să fii mort, domnule...

TRIUMFU: Tomna. Eu sunt de fapt, numai „declarat decedat” și atât.
Practic nu sunt nici măcar „decedat”! Aţi înţeles?

FUNCŢIONARA: (Îi mai dă o foaie de hârtie.): Ok. Scrieţi pe foaia asta,
domnule...

TRIUMFU (Scrie încă o cerere, în timp ce ea fluieră a porumboi aflat în
perioada de rut. I-o dă.): Poftiţi...
FUNCŢIONARA: (Bucuroasă, o citește.): Aţi scris-o? Da. Bine, stimate
domn. Veniţi mâine.
TRIUMFU: Mai am o întrebare, stimată doamnă...
FUNCŢIONARA: Spuneţi, stimate domn...

TRIUMFU (Se inspiră de pe un bileţel.): Ce-mi puteţi spune despre articolul 54 din Codul Civil, care spune că, dacă cel declarat decedat
mai este în viaţă, poate cere oricând, anularea hotărârii prin care sa declarat moartea naturală și neaparentă a fostului decedat care
nu-i decedat?
FUNCŢIONARA: (Înmărmurită. Lovitură sub centură. Fâstâcindu-se.):
Mai spuneţi încă o dată, domnule...

TRIUMFU (Citește de pe bileţel.): Ce-mi puteţi spune despre articolul
54 din Codul Civil, care spune că, dacă cel declarat decedat mai este
în viaţă, poate cere, oricând, anularea hotărârii prin care s-a declarat moartea naturală și neaparentă a fostului decedat care nu-i decedat?
FUNCŢIONARA: (Se fâstâcește și mai tare. Ia telefonul mobil. Sună pe
cineva. Vorbește în particular.): Doamna șefă, ce știţi despre articolul
54 din Codul Civil? Cum care? Da. (Lui Triumfu. Apoi repetă cuvintele
acestuia.) Care spune că, dacă cel declarat decedat mai este în viaţă,
se poate cere, oricând, anularea hotărârii prin care s-a declarat
moartea naturală și neaparentă a fostului decedat care nu-i decedat. Cum? Ce spun eu e o prostioară? Cum așa? Și eu ce să-i răspund
clientului? Aha! Bine. Mulţumesc. (După convorbirea telefonică, lui
Triumfu.) Șefa zice că articolul ăsta de lege e făcut numai așa, ca să
astupe gura proștilor, deoarece nu se poate ca, în cazul în care, dacă
mortul a murit, să mai vină vreodată înapoi ca declarat decedat sau
chiar ca simplu decedat. Adică articolul ăsta e făcut numai așa, ca
să nu zică prostitul nostru popor că n-avem legi și că ieri am coborât din bananier. Iar legiuitorul a fost convins că n-or să fie asemenea cazuri, mă rog...
TRIUMFU (Tot mai confuz.): Și eu unde trebuie să mă prezint ca să mi
se anuleze totuși, declaraţia de decedat, a fostei mele soţii?
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FUNCŢIONARA: Stai așa, domnule. Uite ce scrie aici: „se poate cere
oricând anularea hotărârii...” Așa scrie. Nu scrie nici într-un caz, că
putem cere, oricare dintre noi, eu, dumneata, el, ea, o chestie ca
asta. „Se poate cere” e prea impersonal – zice șefa – ca să nu-ţi mai
și faci iluzii că, dacă ceri, ţi se dă. De ce nu zice legea: „Cetăţeanul/cetăţeana în cauză poate cere bla-bla-bla”?...
TRIUMFU (Cu privirile în dușumele.): Da. Vă înţeleg...

FUNCŢIONARA: Deci legea nu spune clar că dumneata sau oricare
alt cetăţean care se află în situaţia aceasta, poate să ceară, da?
TRIUMFU: Nu?

FUNCŢIONARA: Păi nu. Zice „se poate cere” și nu „cetăţene, poţi
cere”. Deci cine e acela care poate cere? Scrie cumva, domnule Triumfu, cine e acela care poate cere?
TRIUMFU (Cu mustaţa pe oală zburlită.): Nu scrie. Da. Așa e...

FUNCŢIONARA: Deci așadar și prin urmare, te trezești că te duci la
Judecătorie, stimate domn, pentru a cere așa ceva, și se uită aia de
acolo, judecătoarea, că ea a pus coada la prună, la dumneata, ca la
felu’ patru. Or zice că nu ești sănătos la cap, măi omule? Chiar dumneta ai venit să ceri? Mâine-poimâine se scoală toţi morţii din mormânt și cer anularea certificatului lor de deces, în mama dracului și
atunci...
SCENA 5 (Șef serviciu SPCLEAP, Triumfu, Funcţionara)
ȘEF SERVICIU SPCLEAP (Apare brusc în ușă. Voce tunet.): Ce se întâmplă aici, domnule?
FUNCŢIONARA: Dânsul e cetăţeanul decedat, doamna șefă...
TRIUMFU: Pardon, declarat decedat...

FUNCŢIONARA: Da. Declarat decedat. Aveţi dreptate...

ȘEF SERVICIU SPCLEAP (Ton autoritar.): A! Și după ce v-aţi săturat să
fiţi decedat, stimate domn, vă cereţi drepturile de om viu cumva,
da?

TRIUMFU: Stimată doamnă, de la Forţele de muncă m-au trimes la un
mediator. Mediatoarea m-a trimes aici, la dumneavoastră și dumneaei m-a trimes la Tribunal unde mi s-a spus franc că, dacă sunt
mort, n-am cum să mai scriu o cerere din care să reiasă că am fost
declarat decedat și că, în definitiv, n-are ce să-mi mai facă. Adică că
pot să rămân mai departe un simplu declarat decedat.
ȘEF SERVICIU SPCLEAP (Mai departe, de sus.): Nu se poate, domnule...

TRIUMFU: Triumfu...

ȘEF SERVICIU SPCLEAP: Domnule Triumfu, hai s-o luăm ușurel, pentru că graba strică treaba. Te duci dumneata frumușel înapoi, la Tribunal, și spui așa, domnule: că vrei să deschizi o acţiune în instanţă,
cu probe, cu martori, cu tot, ţoc-poc, pentru a-ţi redobândi conform
articolului 54 din Codul Civil, toate drepturile, de la A la Zeta, da?
Absolut toate drepturile de cetăţean, da?...

TRIUMFU: Și mi-a mai zis respectiva de la Tribunal, că n-am cum să
scriu ca decedat, o cerere în care să arăt că fosta mea soţie încă nedecedată, m-a declarat decedat, deoarece, zicea ea, eu sunt decedat. Iar dacă nu-s decedat, ci numai declarat decedat, zicea ea, cum
am tupeul să fac falsuri în acte publice care se pedepsește cu închisoarea de la...la...ani. Adică cum să mint acolo, că sunt decedat?
ȘEF SERVICIU SPCLEAP: Și dumneata de fapt, ce i-ai răspuns respec3/ 2019
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tivei de la Judecătorie?

să înţeleagă omu’...

ȘEF SERVICIU SPCLEAP (Zâmbet în răspăr.): Și așadar ea a crezut că
dumneata vrei s-o corectezi?

ȘEF SERVICIU SPCLEAP (În zeflemea.): Adică să înţeleg că n-ai înţeles
nici în linii mici, nu? Adică vice-versa...

TRIUMFU: I-am răspuns: doamnă scumpă, n-am cum să fiu decedat,
ci numai declarat, precum și sunt, orice s-ar zice...

TRIUMFU: Și mi-a spus franc, domnule decedat sau declarat decedat, cum te numești, că nici n-ai voie să-ţi folosești numele, deoarece numele de Triumfu nu e al dumitale. Așa că, zice ea, du-te
frumușel la Starea Civilă, fă o cerere ca să ţi se elibereze un certificat de naștere, chiar dacă totuși nu te-ai născut acum, sau să ţi se
elibereze măcar o adeverinţă din care să rezulte că te-ai născut în
anul cutare, luna, ziua, localitatea, sexul, cenepeul și ai dreptul la
viaţă și cu asta basta...
ȘEF SERVICIU SPCLEAP: Și?

TRIUMFU: Și i-am zis ce i-am zis cum i-am zis că am fost la Starea Civilă care Stare civilă m-a trimes la dumneavoastră aici, la Tribunal zicând că conform Codului civil trebuie să am dreptul și eţetera,
eţetera...
ȘEF SERVICIU SPCLEAP: Și ce-a zis aia?

TRIUMFU: A zis că mă înveţi dumneata pe mine, domnule, ce
spune Codul Civil și legile? Și a râs ca o franzelă cu Ha-ha-ha! și Hi-hihi! Dar ce? Eu sunt căzută din corcoduș, domnule? – a zis. Și că ia
du-te dumneata la Starea Civilă și cere într-o cerere să ţi se elibereze
un certificat de naștere cum că te-ai născut, iar dacă nu, ia numărul
de înregistrare la cererea prin care ai cerut un certificat de naștere
cum că te-ai născut și dacă nu, cere să-ţi dea un răspuns scris cum
că nu poate să ţi se elibereze un certificat de naștere cum că te-ai
născut, da? Și iată, de aceea am revenit la dumneavoastră...
ȘEF SERVICIU SPCLEAP (Râde cu hohote circa un minut, ţinându-se de
burtă.): Formidabil, domnule! Mare-i grădina ta, Doamne!
TRIUMFU: Da. E mare de tot grădina...

ȘEF SERVICIU SPCLEAP: Știi ce, domnule Triumfu? Trebuie să faci
exact vice-versa, domnule...
TRIUMFU (Priviri crucișe, cu un ușor tremur în voce.): Adică cum să fac
vice-versa?

ȘEF SERVICIU SPCLEAP (Distrată.): Da, da. Dumneata chiar nu știi ce
înseamnă vice-versa, domnule? (Funcţionarei.) Explică-i dragă, domnului ce înseamnă vice-versa, că deja nu mai am aer...
FUNCŢIONARA (Explică rar și apăsat la ureche.): Domnule Triumfu,
mergeţi dumneavoastră înapoi la Tribunal și faceţi acolo o cerere în
care să cereţi deschiderea unei acţiuni în judecată, în care să se dezbată cazul dumneavoastră, da?
TRIUMFU: Da.

FUNCŢIONARA: Și dacă va zice tipa aia că nu se poate și nu se poate
nici în ruptul capului ei, atunci cereţi să vi se dea un număr de înregistrare la cererea în care aţi cerut deschiderea unei acţiuni sau,
mă rog, mai faceţi încă o cerere în care...
TRIUMFU: Adică o cerere de rezervă?...

FUNCŢIONARA: Fie și așa. Adică să faceţi o a doua cerere în care să
cereţi să vi se dea un răspuns de ce nu se poate deschide o acţiune
în instanţă, ca urmare a primei cereri. (Zâmbet drăgălaș și un sunet
cu limba, a dop de sticlă desfăcut.) Înţelegeţi?

TRIUMFU: Nu, nu, că în linii mari am cam înţeles, dar în linii mici nu
prea, nu prea, nu prea...

TRIUMFU (Râde în hohote.): Aha! Adică vice-versa, da...
ȘEF SERVICIU SPCLEAP: Da, domnule...
TRIUMFU: Și dacă nu, să revin aici?

ȘEF SERVICIU SPCLEAP: Păi nu, că dacă e vice-versa, n-ai cum să mai
vii aici...

TRIUMFU (La auzul replicii, afișează o mutră de disperare și imediat,
trece la un râs nebun, contagios.): Ha-ha-ha! Aha! Acum înţeleg. Așai voi zice doamnei de la Tribunal. (Într-un crescendo.)Vice-versa! Viceversa! Vice-versa! Hai să fiu al dracului! Ha-ha-ha! Bani, vice-versa!
Papa, vice-versa! Gaze, vice-versa! Curent, vice-versa! Întreţinere,
vice-versa! (Nu se mai poate abţine de râs. Apoi, ca o moară stricată,
imitând ticul lui Charlie Chaplin din Luminile orașului, strigă cât îl ţine
gura.) Vice-versa, vice-versa, vice versa!!!
ȘEF SERVICIU SPCLEAP (Puţin speriată, funcţionarei, pe un ton totuși,
domestic.): Fată dragă, poftește-l te rog, pe domnu` pe un scaun...
TRIUMFU (Euforic.): Hă-hă-hă! Scaun, vice-versa!

ȘEF SERVICIU SPCLEAP: Și dă-i un pahar cu apă...

TRIUMFU (Așezându-se pe un scaun.): Hă-hă-hă! Apă, vice-versa!

FUNCŢIONARA (Speriată.): Reveniţi-vă, domnule Triumfu, vă rog...

TRIUMFU (Tropăie din picioare, n-are aer, respiră greu.): Ha-ha-ha! Huhu-hu! Hi-hi-hi! FUNCŢIONARA (Precipitată de-a binelea.): Reveniţivă, domnule Triumfu! Reveniţi-vă!
TRIUMFU: Vice-versa! Vice-versa!

ȘEF SERVICIU SPCLEAP (Alertată, funcţionarei.): Du-l dincolo, să sentindă pe un fotoliu...

TRIUMFU (În timp ce iese condus de Funcţionară, în culise, râzând.):
Fotoliu, vice-versa!

VOCEA FUNCŢIONAREI: Liniștiţi-vă, domnule Triumfu...Liniștiţivă...Alo! 112? Alo! 112? Greșeală?

FUNCŢIONARA (Revine în scenă disperată. Suflă greu. Șefei, cu mâinile
ridicate spre tavan.): Domnul...vice-versa...
VOCEA LUI TRIUMFU (Geme.): E! E! E!

VOCEA ȘEFEI SERVICIU SPCLEAP (Funcţionarei, îndreptându-se spre
ieșire.): Ce se-ntâmplă? Domnule Triumfu! (Se aud palme.) Uite o
palmă, măi domnule Triumfu. Uite două palme, domnule Triumfu.
Alo, domnu! Nu leșina, măi omule! Ce? Ești copil ca să leșini, măi? Nu
muriii! Nu muriii! Nu muriii!
VOCEA FUNCŢIONAREI (În fundal.): Alo! 112? Alo! 112? Alo! 112? Alo!
112? Greșeală? Alo, 112? Căsuţa vocală...Alo, 112? Alo, 112?
CORTINA

TRIUMFU: Nu.

ȘEF SERVICIU SPCLEAP (Funcţionarei.): Repetă, fată, încă o dată, ca
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Al. Cistelecan

O campioană absolută
(Caliopi Dimitrescu)

Au și grafomanii campionii lor. De regulă ei se aleg după
un criteriu cantitativ (căci grafomanii sînt eminamente spornici),
dar există și cazuri excepţionale în care criteriul e cel calitativ. Pe
baza acestui criteriu, Caliopi Dimitrescu e – cel puţin între românce
– campioana absolută.
Nimeni, nici dacă s-ar strădui anume și ar urma vreo academie specializată, n-ar putea-o întrece pe Caliopi Dimitrescu la
verva agramatismelor (nici măcar știe toată lumea cine). Caliopi e
un talent natural – de-a binelea entuziasmant! - al gafelor și nătîngiilor (cu versuri ce par scrise cu un talent de năvleg eminent), deși,
altminteri, pare să fi fost pragmatică și foarte cu picioarele pe pămînt. Cel puţin așa rezultă din portretul pe care i-l dedică G. (probabil M.G. Georgescu),1 în același număr din Gândirea în care Blaga
își publica revolta împotriva fondului latin. Din păcate n-am dat de
urma broșurii (Caliopi, după cum s-ar părea și după cum zice ea însăși,2 nu scria decît broșuri și broșurici) despre care vorbește G. și
nici el nu spune despre ce broșură – sau broșuri – e vorba. Dar îi fac
tot creditul și pe nevăzute. Cele două strofe pe care le reproduce
fac toţi banii - și reprezintă ilustrarea unui talent fatal al „expresivităţii involuntare”. Caliopi, zice G., „cîntă armata românească și familia regală”, nimerind cu geniu spontan, de fiecare dată, drept cu
oiștea-n gard. (Sau nu? Deși nu-mi vine să cred că era Caliopi atît de
perversă încît una zicea că spune și zicea, de fapt, contrariul, vorbind în doi peri, după cum recomandă Riffaterre oricărui poet). Cum
face în acest imn (care devine că e, de fapt, bîrfă calificată) dedicat
reginei Maria, propusă pentru admiraţie tuturor româncelor: „Să fiţi
mîndre și voioase/ Că aveţi o regină aleasă/ Peste nouă ţări și nouă
mări/ Au pornit s-o caute flăcăi!” Gîndul bun al lui Caliopi era – reproduce G. din prefaţa broșurii - „ca să răspîndească dragostea și
mai cu seamă respectul pentru Majestăţile lor printre ardelence,
bucovinence și basarabence” (încă neobișnuite cu regina), o chemare irepresibilă avînd în vedere „iubirea nestrămutată ce am simţit și simt pentru familia regală și armata română” „chiar de cînd
era(m) copilă!”. Încă de pe atunci, „simţind în conștiinţă /.../ și sufletul meu, că se manifestă idei; idei patriotice,”, Caliopi s-a pus pe
treabă, după cum inimitabil zice: „am găsit logic să dedic, aparte
cîte o poezie, numai din pulsul inimei am avut această inspiraţie,
despre iubire, admiraţie, recunoștiinţă, și milă nestrămutate de tot
ce au pătimit eroii plecaţi!...și cei rămași!” (G. se jură că reproduce
întocmai scrisul lui Caliopi. Nu-ncape îndoială, căci nimeni nu poate
imita agramatismul lui Caliopi, nici măcar Ioan Groșan sau Caţavencii.). Și s-a pus cu rîvnă și cu cele mai nobile idealuri educativpatriotice, pentru ca „să se imprimeze în memoria generaţiilor
prezente și cele viitoare, respectul, iubirea de neam și ţară.” E, firește, o acţiune în primul rînd patriotică - și abia apoi artistică. E probabil motivul pentru care, spre eficienţă deplină, „la Cluj, autoarea
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Despre
își desface volumașul cu ajutorul poliţiei”, care i-a pus la dispoziţie
„un sergent major de gardiști, ce-o însoţește din casă în casă” și „din
prăvălie în prăvălie.” E un mod cel puţin eficient – de nu și inedit - de
promovare (G. insinuează că ar fi fost și rentabil, căci fiecare broșură
costa 5 lei). Caliopi e mai plină de compătimire decît cișmeaua lui
Caragea de apă, îndeosebi pentru mutilaţii de război care ajunseseră să cerșească. Dar fatalmente vorbele ce-i ies din gură pervertesc simţămîntul pînă la contrariul (cum era și cu imnul reginei). Căci
iată cît de simţitoare (unii ar zice poate că-i cinism ordinar) e Caliopi: „Tristă stam într-un colţ/ Gîndindu-mă la săracii ce stau pe la
porţi/ Inima mi-a spus în taină/ Trimite-i la a lor mamă!”. (Sper că
nu cu expresia atît de consacrată între români). (Se poate, firește,
presupune și altceva: poezia, mai ales cînd e scrisă prost, se răzbună
și dă în vileag chiar ce e mai ascuns în sufletul poetului).
Totuși, e lucru garantat că era simţitoare și miloasă peste
poate (dacă e s-o credem), căci în broșura pomenită, în „ceva din
jurnalul meu”, zice că a sărăcit atît de mult încît nu mai avea ce
mînca, dar, totuși, dacă găsea prin casă vreo „2-3 lei” uitaţi, îi punea
iute „în geantă” și apoi „îi deșerta” în mîna cerșetorilor, depărtînduse de ei cu grabă, dar „atît de fericită și cu o putere în corp” și simţind „că divinitatea mi-a strecurat în inimă balsam binecuvîntat.”
Iar după așa binefacere – zice ea – „mă simt sătulă”. Sursele ei de
trai sînt și ele garantate, căci „cine divinizează cinstea și pe Dumnezeu, nici odată nu rămîne neajutat” – iar Caliopi le divinizează rezolut. Pare să fi trecut și prin necazuri („din cauza unei grele boale
am renunţat de a mai scri”) și e pe cale să abandoneze scrisul
(„aproape mă decisesem să abandonez broșurile ce cu drag reflectam din ajun”), dar e imperativ mobilizată înapoi de grava decădere
a moravurilor și „inima și sufletul meu plînge, nu mai poate trăi fără
mica broșurică”. Pentru că prin ea vrea să îndrepteze lumea, terifiată cum e de apucăturile tinerilor, cu care „am avut dese conflicte”
pentru că „zice ei că cei credincioși sunt oameni idioţi”. Așa că numaidecît se reînsufleţește și scrie „tot ce-mi dictează inima, credinţa”, și, deși ar fi putut scrie și ea „banalităţi, parale să iasă”, n-a
vrut să fure „talentu altora superiori mie, ca literatură” (Caliopi scrie
numai esenţiale, chiar dacă riscă la artă; dar e o opţiune asumată,
căci ea e o misionară, nu o banală scriitoare).
Cred că-s un fel de poeme în proză cele cîteva bucăţi din
Cheia pierdută..., căci după cum sînt scrise altceva n-ar putea fi:
„După atîtea zbuciumări adorm, parcă plecasem în negura nopţii,
trecui o lungă pădure, se revărsa zorile, privighetorile cîntau parcămi făceau primirea, Sosită pe ţinutul lor, cum sunt și sensibilă începui a plînge” etc. (Visul). E aproape să devină misogină („Singura mea
tovarășe de după război este melancolia; fug de societate, de orice
distracţii teatrale, cinema, căci toate acestea îmi fac rău!”) și se refugiază în reverii de cîmp („Singura consolare o simt, sub cerul liber,
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tot ce poţi găsi mai inocent, tot ce poţi privi mai încîntător, cîmpia,
verde, să absorbi balsamul răcoritor și igienic”), atît de transportată
încît era gata-gata s-o lovească, în plin bulevard, mașina nupţială a
principesei Mărioara.
Fire regalist-entuziastă (chiar religios regalistă, de nu de-a
binelea mistică), nu poate sta mult în răstriște, mai ales cînd aude
pe stradă uralele cu care e întîmpinat Carol al II-lea la revenirea în
ţară. Evenimentul o aruncă numaidecît afară din casă și consemnează pe loc, în extaz, cum „pasărea măeastră a spintecat văzduhul, lăsînd pe curajosul Rege pe pămîntul Lui natal în carne și oase”.3
Și promite tuturor generaţiilor că vor „auzi (de la ea, n.n.) ceva mai
cu excepţii” decît au auzit de la alţii (pe Carol l-au cîntat mai toţi
scriitorii; Caliopi îi depășește doar în electricitatea adoraţiei). Caliopi nu-i o elitistă, din contră, vrea ”ca această povestire să fie înţeleasă și de un cioban” (se poate, dacă-i deprins cu alegoriile), pentru
că, adaugă ea, „cei care desfid caractere populare fac mari greșeli,
deoarece din acest fel de scriere se extrage sinceritatea inimei”.4
Are, după cum declară, „un deosebit cult pentru M.S. Regele Carol
II și pentru armată”, deși nu așteaptă ”vreo decoraţie”. Și chiar are,
căci într-o zi era cît pe ce să se ia la harţă („eram cît pe aci să le sar
în cap”) cu „doi pietoni civili din categoria bolșevică,” pentru că aceștia „se exprimară cu insultele cele mai triviiale”5 la adresa unui co-
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Pribegia unei prahovence) e un fel scriere non-fiction, un fel de povestire verité, în care Caliopi consemnează viaţa picarescă a unei
foste colege de liceu „inculpată” – de suratele invidioase - că „pribegește” „după plăceri degradatoare!”7 (pe cînd ea, din contră, era
victima propriei inimi curate și nici nu putea „apare pe stradă căci
era(m) atenţia anturatorilor”8). Simţind că „destinul” „î(m)i rezervă
un loc de cinste,”9 Caliopi înregistrează povestea ca „exemplu pentru cititoare,”10 mai ales că nici ei nu-i place să citească „decît de iubire, tot ce mă impresionează, unde are rolul femeia, este cel mai
sensibil roman”.11 Și chiar are material pentru „cel mai sensibil
roman”: „trecuturi dureroase, fapte recente /.../, dureri sufletești,
fapte scîrboase, care le văd ca și un film care dispare ca și respectul
celor setoși de a-și bate joc de femei de graţiile ei, de onoarea ei,
care fără ele nu pot bestiile!”12 (Pe cuvînt că așa scrie!)
Așa ceva nu poate fi simplă grafomanie. Asta e o sfidare
pentru orice stilist. Cred că și Caragiale s-ar fi simţit provocat, de nu
chiar complexat. Se poate pune cineva cu Caliopi? Eu cred că, oricît
s-ar strădui, nimeni.

lonel (se practica și atunci acest soi de civism stradal; azi cu
siguranţă Caliopi s-ar fi disputat la activism cu Mălin Bot & comp.).
În orice caz, Caliopi profesează scrisul filantropic6, fie că e
de poezie, fie că e de proză. Nuvela Pribeagă în ţara ei! (care umple

În Gândirea, nr. 10/1921 (doar că el îi zice Dumitrescu).
În Cheia pierdută. Clipe de melancolie. Bogatul și săracul. Minunea de la Costești, București, 1930 (cu mulţumiri doamnei Camelia Boca, șefa Serviciului
Relaţii cu Publicul al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din
Iași pentru ajutorul bibliografic).
3
Floarea și tulpina ca amintire generaţiei de azi și mîine, de Caliopi Dimitrescu, ediţia a II-a, București, 1932, p. 1.
4
Idem, p. 4.
5
Ibidem, pp. 4-5.
6
Pe coperta de la Pribegia unei prahovence de D-na Caliopi Dimitrescu (București, 1919) e menţionat expres: „Se vinde în scop filantropic”.
7
Pribegia..., p. 17.
8
Idem, p. 19.
9
Ibidem, p. 9.
10
Ibid, p. 42.
11
Ibid., p. 8.
12
Ibid., p. 35.
1
2
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Rita Chirian

Dreptate pentru Marius Ianuș

Critica noastră tânără, firavă cum este, se remarcă mai degrabă prin causticitate și prin verdictele incomode. Prea multele zaharicale și ditirambele de prin coloanele revistelor literare sunt
imediat suspectate de parti-pris-uri și sancţionate ca atare. Acolo,
conexiuni elective ori de organizaţie – sursă a subiectivităţii invalidante – pot fi imediat identificate; iar dacă i-ar trece cuiva prin cap
să-și facă o listă de lecturi ca urmare a judecăţilor de valoare postulate de veteranii scrisului critic mi-e teamă că ori și-ar pune la îndoială principiile estetice, ori ar renunţa cu totul la zăbava dulce.
Sigur, nici criticii ultimului val nu sunt cu totul la adăpost de partizanate; totuși, de cele mai multe ori, simptomele de genialitate pe
care le întrevăd ei în rândurile confraţilor (tirul încrucișat între „vârste” și „generaţii” este sângeros și condescendent-pamfletar) sunt
mai cu sârguinţă camuflate sub bemolul lui „deși”. De aceea, abia
am așteptat să pun mâna pe Uau al lui Dan Sociu (Polirom, 2019),
despre care tineri critici, altminteri virulenţi și neîmblânziţi, se pronunţaseră, la rândul lor, cu un „uau” de încântare, de câteva ori mai
sonor decât al meu după lectura antologiei din 2014, Vino cu mine,
știu exact unde mergem.

Dan Sociu este, nu e loc de îndoială, cel mai însemnat
nume al generaţiei sale. Făcând parte din falanga fracturiștilor și
mizerabiliștilor, de inspiraţie beatnică, a ocupat fără drept de apel
locul lăsat liber de Marius Ianuș. (Nu prea i-am mai auzit pronunţat
numele după recalibrarea din 2015 cu Jos masca, Marius Ianuș!) La fel
ca în cazul primului Marius Ianuș, la Dan Sociu seduceau autoironia, inocenţa formulărilor și viziunilor scabroase, jocul de cuvinte,
unda profetică ori mesianică, angelitatea și inefabilul peisajului
imund, ochiul dedat la oximorone, patetismul larg în spatele căruia
se ghicea, fericit și complice, surâsul. Iar ce era cu atât mai semnificativ se găsea în faptul că textele sale (lor!), laolaltă, izbuteau să
construiască (sau să vorbească despre) o lume. După cum se vede
până în acest punct, profilul anamnetic pe care-l împart Marius
Ianuș și Dan Sociu este următorul: vârf de falangă literară, transplant de retorică americană, lamento autopersiflatoriu, asumarea
statutului de marginal și de inadaptat orgolios. Mai nou, se adaugă
dominanta mistică. Iată că, după ani în care a părut o judecată prea
aspră și de survol neavenit, nota de jurnal a lui Mircea Cărtărescu legată de generaţia douămiistă („călugăriţi și sinucigași”) e tot mai
aproape să fie confirmată. Fără îndoială că nu resping explorările
spirituale; cu toate astea, are un iz repugnant acela care-și urlă îndumnezeirea („Dar chiar așa a fost!” spune ritos Dan Sociu într-un
interviu în care a pus-o în reală dificultate pe interlocutoarea care
se căznea ca poetul să nu fie bănuit de nebunie). Spun însă din capul
locului că nici pe „misticul” Dan Sociu nu-l pot lua deocamdată în
serios, cum nici lui Marius Ianuș nu am putut să-i accept ca autentic virajul ortodoxist. Am tot așteptat ca zgomotul să fie de fapt răpăiala de tobe a unor cărţi extraordinare, pe care Ianuș să le
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introducă în scenă cu aceste tunuri de fum excentrice: n-am avut
dreptate.

Las la o parte alonja misticoidă a omului Dan Sociu, încerc
să uit interviul pe care l-am văzut, nu vreau să știu că, poate, chiar
așa a fost. Ce este totuși în Uau!? Un labirint urban perceput la tensiune minoră, în care (abia) se mișcă un bărbat târșit prin viaţă,
prins între același biografeme ale nesemnificativului și perifericului, șoptit și crepuscular, care pendulează vertiginos între prezent
și trecut, măcinat de melancolii provinciale și de neputinţe, un învins excentric (un fel de „nebun întru Hristos” al lumii de neon, metrou și gang promiscuu), desexualizat și apatic, un agonic ataraxic.
„Personajul” are coordonatele literare și chimice ale lui FlorentClaude Labrouste din Serotonina lui Houellebecq. Singur și bacovian,
își declamă poziţia de petent și de umil; așteaptă; tânjește spre un
dincolo și un afară; totul este vacuizat, lipsit de reflexe și reflexii, de
sens și semnificaţie, în afară de – poate – coerenţa pe care i-ar da-o
omului tocmai transcendenţa – și pe care o invocă, o ademenește,
o construiește la limita dintre chimic și fiziologic. Pe ritmuri vag clasicizante, Dan Sociu își desfășoară autoscopiile: „ce bucurie pe mine
când te-am auzit/ toctoctoc pe scări, de fapt era pisica i se scutura
pieptul c-un fel de tocăit/ se pregătea să vomite mititica// tu-n oraș
cu prietenele tale mișto/ ce frumoasă e prietenia la tineri/ am strâns
cam jumate de kil de vomă maro/ nu mai ieșeam deloc în serile de
vineri// (ce chinuială să ai 30 plus, 30 plus pe veci/ și să te duci în
cluburi de născuţi după ‘90/ și să te prefaci că te simţi minunat și că
petreci/ ce chinuială când ești monogam și nici nu mai bei/ și ganja
nu face decât să te bage-n idei/ și ideile n-au nici o idee despre ce
vrei)// și la vreun an, s-a spart gașca și pentru tine/ prietenele s-au
ascuns ori s-au măritat/ pisica am dat-o înapoi, foarte bine/ menta
din ghiveciul de pe tv s-a uscat// să fie trei, am stat un an împreună/
nu adormeam până nu te-ntorceai din oraș/ fata care-i cu mineacum poate să-ţi spună:/ mă culc devreme ca un copil, ca un ocnaș”.
Dincolo de jargonul monocord al crizei vârstei de mijloc, nu mai rămâne decât infuzia călâie de singurătate spartă de gesturi mașinale
și nesemnificative. Foarte old school imaginea televizorului pe care
se usucă menta într-un ghiveci, referinţă pe care – sunt destul de
convinsă – cei născuţi bine după 90 abia dac-or mai înţelege-o: cum
să pui un ghiveci pe un televizor? Îmi devine clar că Uau! este, în proporţie covârșitoare, cântecul de lebădă al generaţiilor cu ambele picioare în secolul al XX-lea – inaderente la realitate, cu mintea
doldora de disonanţe cognitive, istovite, generaţii pentru care n-a
fost nevoie de niciun război și de nicio tragedie transfrontalieră să
fie sfâșiate: pur și simplu nu ţin pasul.

Totuși, ce diferenţiază Uau! de poemele din urmă ale lui
Marius Ianuș, de care nimeni n-a vorbit cu reverenţă halucinată pe
canalele media? Deschid Jos masca, Marius Ianuș! și citesc un Poem
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de amor contemporan: „Cu tine – niciodată,/ cu mine – niciodată./ În
Fabrica de Ceaţă/ s-a mai deschis o poartă.// În Fabrica de Ură/ s-a
mai primit un spor./ Iubirea noastră are/ valenţe de omor.// Mi s-a
dat femeia Cecilia./ Am iubit-o-ntr-un hotel la Mangalia./ Eram triști,
făr’ să știm de Mister.../ și priveam aiuristic pe cer.// Iubirea e bolnavă/ de jale și de dor.../ Dă-mi, Doamne, două aripi/ din Ceruri, ca
să zbor!// Femeia mea cutează/ să își ascundă faţa./ Ea vede dimineaţa,/ eu nu văd dimineaţa...// În beciul necredinţei, în tristul poligon,/ am stat... – un vierme-al morţii/ înfipt într-un cocon!...// Da,
am lovit cu palma/ și am lovit cu bâta,/ pân-a plătit factura/ de
cablu, seniorita!...// Eu nu-i mai fac plăcerea/ acestui crunt satrap!/
Durere, îţi ordon/ să te dai peste cap!// N-a vrut căsătorie,/ deci...
naiba o s-o ţie!/ Așa e cu femeia.../ Da’ ce-ţi explic eu ţie?!”. Versul e
mai scurt, ritmul șchiop, dar rima e perfectă; nici Marius Ianuș, nici
Dan Sociu nu ezită să vorbească despre „jale”, „dor” și toate comunele omenești, ba chiar mizează pe aceleași giumbușlucuri ușurele
de cuvinte pe care, în cazul unor personaje publice, iute le luăm
peste picior. Ce descalifică „iarna nu-i ca vara” în faţa acestor versuri
din Marius Ianuș: „Ea vede dimineaţa,/ eu nu văd dimineaţa...” sau,
frapant, înaintea unui poem ca acesta de la pagina 9 din Uau!: „ceva
nu mai merge/ mă-ntâlnesc cu prieteni vechi/ și merge/ dar ceva nu
mai merge// parcă nu mai cuplăm/ ne vorbim și ne nostalgizăm/ dar
cumva ne-am uitat// îi văd aceleași cămăși la uscat/ pe care le
poartă una peste alta din liceu/ și mă înduioșează/ dar mă întorc la
viaţa mea, la golul meu/ și nu mai cuplează// pare că-l înţeleg și că
mă înţelege/ dar ceva nu mai merge”? Mi-e clară intenţionalitatea,
dar e ca și cum ai mulţumi bucătarului pentru mâncarea arsă, fiindcă oricum, după ce ai înghiţit pe nemestecate, te-a săturat. Pare că
Dan Sociu nu mai are răbdare să-și construiască textul, își fragmentează viziunea într-un soi de fatuitate iritantă, taie cadre ese-
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nţiale la montaj și transferă muzicalităţii și sintaxei funcţia de seducţie și de insolitare a imaginii. Dar așa poezia – ori ce eram obișnuiţi a numi astfel – trece în plan secund. Nu spun că știu vreo
formulă magică pe care mă aștept s-o găsesc în poezie, dar știu că
discursul lui Benjy Compson e proză. Apoi, firește, Dan Sociu este
mai bacovian decât oricând în Uau!. Dar un Bukowski trecut prin Bacovia și cu umplutură mistică e absolut deconcertant. A nu se înţelege totuși că volumul lui Sociu este un eșec: nu este însă un volum
care să răstoarne căruţa cu poezie în curtea literaturii române, nu
este egal, nu este pe măsura și după puterile lui Sociu. Bruștele căderi de tensiune vin din poemele lungi, narative, de evocare a unor
episoade cu semnificaţie exclusiv personal-intimă, care-ţi creează
impresia că tragi indecent cu urechea la conversaţii particulare.
Există, în continuare, mostre din vechiul Sociu pe care nu-l văd contaminat nici de reverii dezarticulate, fără sincope și afazii, fără apucături (literare) de senectute și sfârșeală – este acut, prezent, crud,
ca aici (mai puţin versul final): „încă o iarnă făr-anestezii alcoolice/
multe ceaiuri/ și priviri pe geam melancolice/ spre curtea cu un
câine bătrân și isteric// treziri clare și fără sens pe întuneric/ sub
cerul alb, lângă capul ei alb, adormit –/ ce-i cu tine, de ce n-ai vrea
să fii fericit// plimbări spre frigider, așteptări la aragaz/ ninsori însorite ca promisiuni de extaz/ și-n aerul alb, curul ei dulce, dezvelit//
ce-i cu tine, de ce nu poţi să fii fericit/ cu împerecherile prelungi și
magice/ care ca orice magie rezolvă orice/ în afară de stricăciunile
tragice?”. În rest, sfătoșenie apăsată, un stindard fâlfâitor împotriva
„ciudăţelii”, o seriozitate în nimicuri și clișee care îl desfigurează și
te cutremură.

Textele finale (proză?, poeme în proză?), deși aclamate în
unanimitate, sunt Urbancolia și Nevoi speciale la un loc, dar greu de
urmărit, absconse și experimentale. Sunt bucăţi cărora nu le înţeleg
rostul. De altfel, greu de definit puseul de energie demolatoare a
acestui dezabuzat pe care Sociu s-a străduit să-l edifice pe mai bine
de nouăzeci de pagini numai pentru a-l arunca într-o delirantă conspiraţie mistic-apocaliptică...

Departe de a fi un volumul revelator (nici măcar de revelaţie), Uau! te face să ridici din umeri și să plângi șansa risipită a literaturii române de a avea un poet notabil – până la capăt – în
generaţia douămiistă. Perit-a Sociu? Vreau să cred că nu.
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Istoria de la capătul tunelului

Critică literară
Recuperarea unei istorii mai mult sau mai puţin cunoscute
ori comode pare să devină una dintre preocupările majore ale scriitorilor contemporani autohtoni care au găsit în forma romanescă
poate cea mai eficientă modalitate de a restaura o percepţie lucidă
asupra propriului nostru trecut. Una dintre cele mai interesante
apariţii editoriale care are toate șansele să intre în această panoplie generică, marcată de scrierile unor romancieri precum Doina
Ruști ori Simona Antonescu, este romanul Dincoace și dincolo de
tunel. 1945 semnat de Mariana Gorczyca, autoare care, la trei ani
după publicarea ludicului experiment narativ Să iau cuvintele cu
mine, revine la o tematică mult mai dificilă, oprindu-se asupra unui
an istoric marcant pentru Transilvania primei jumătăţi de secol XX.
Mai precis, noul roman al Marianei Gorczyca atacă, pornind de la existenţa comunităţii de sași din Sighișoara confruntată
cu începutul procesului de stalinizare, episodul dureros al deportării tinerilor germani în URSS, ca urmare a înfrângerii demonului nazist, un episod marcat de premisa lui „cine se opune se răpune” în
care destinele oamenilor care poartă povara genei ariene trebuie să
plătească pentru ambiţiile nebunești ale führer-ului nimicit. Chiar
dacă firul evenimenţial pornește de la relaţia dintre Otto și Papa,
doi tineri din Sighișoara, despărţiţi atât de noile dispoziţii dictate de
politica ţării, cât și de antipatia inexplicabilă a tatălui fetei, această
relaţie nefericită devine pentru autoare, mai degrabă, un pretext
pentru a explora existenţa sașilor aflaţi acum de o parte și de alta
a tunelului care leagă cetatea transilvăneană de mediul ostil al localităţii Stalino. Astfel, cuplul Otto-Papa generează un discurs narativ cu încrengături multiple care variază aproape imperceptibil de
la realitatea violentă a deportărilor la discursul interior al personajelor, topind simultan în aceeași materie epică sufletele unei comunităţi întregi. Printr-o astfel de strategie, autoarea reușește
performanţa de a surprinde cu naturaleţea observatorului lucid, ce
a atins exigenţele unei versatilităţi stilistice bine temperate, radiografia multi-faţetată deopotrivă a unui eveniment istoric, a unei culturi, a unei iubiri nefericite, a unei tinereţi marcate iremediabil de
spectrul „gri” al unei ideologii aberante. Această multitudine de paliere tematice vine nu numai dintr-un crez organic al scriitorului de
romane istorice, pentru care lupta interioară a individului primează
faptului deja consumat pe scena culturală și politică a unei epoci, ci
și din nevoia intimă a Marianei Gorczyca (nevoie deja sesizată în romanele sale anterioare) de a vedea în evenimentul istoric ocazia
ideală de a plonja în mecanismul sufletului uman, pentru a-i releva
adevărurile și paradoxurile nemuritoare ce se manifestă identic, indiferent de timpul istoric ales. Nu întâmplător, principiul după care
autoarea însăși pare să se ghideze în scrierea romanului este surprins de Sissi, sora mai mică a Papei, care, aflată la vârsta de tranziţie dinspre copilărie înspre maturitate, încearcă să decodifice
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tensiunile propriului prezent prin intermediul literaturii: „dintr-un
roman [își spune Sissi] poţi să îţi dai seama mult mai nuanţat despre o parte de lume, despre felul de a fi al oamenilor, despre un eveniment... decât din cartea de istorie. Istoria e scrisă sec, cu date, cu
nume, plus doza de feștire dorită a celui aflat la putere. Un roman
cu subiect istoric e mult mai cuprinzător. Un roman te face să înţelegi mult mai clar lucrurile fiindcă scriitorul, când e unul bun, are
acest dar al îmbârligărilor cu emoţii și al cotrobăirii prin cotloanele
faptelor și ale minţilor. De parcă a fost acolo.”.
Astfel, tema deportării, susţinută de premisele unei iubiri
eșuate (?) în vârtejul ideologic vindicativ alimentat de câștigătorii și
de învinșii celui de-Al Doilea Război Mondial, este dezvoltată nu ca
o contextualizare istorică detașată, ci ca experienţă personală extremă în care sensibilitatea umană este redată prin fragmente epistolare sau descriptive de o incisivitate și de o candoare intense.
Într-adevăr, o asemenea strategie nu mai este o noutate, cel puţin
în sfera contemporană a literaturii dedicate deportării, pentru cunoscătorii romanelor Hertei Müller, ale cărei pagini copleșitoare
prin frumuseţea tăioasă cu care redă infernul rece al experienţei lagărului de muncă au devenit un etalon al intensităţii poetice viscerale. Totuși, demersul Marianei Gorczyca nu este mai puţin lăudabil,
din moment ce proza sa aglutinează într-o lectură tranșantă și
tușantă, prin intermediul unei documentări programatice susţinute
pe alocuri de mărturiile (mai mult sau mai puţin fictive ale) supravieţuitorilor, fragmente de o cursivitate stilistică atractivă, fie prin
pitorescul discursiv, fie prin sensibilitatea artistică a personajelor,
ce surprind fragilitatea individului prins între menghina ideologică
fără scăpare a afinităţilor naziste și a lozincilor sovietice. Dintre
toate elementele structurale ale acestui roman, dialogul (sau materia confesivă diluată în magma textuală care omogenizează perspectiva naratorului cu cea a personajelor) marchează poate cea
mai captivantă dimensiune, nu doar prin naturaleţea vocilor disparate care configurează la nivel macrostructural destinul unei comunităţi ori a unei naţiuni, ci și prin detaliile banale desprinse din
existenţa deportaţilor în care sunt redate într-o tonalitate dulceamară, dincolo de condiţiile climatice și mediul uman defavorabil,
mecanismele de rezistenţă psihică a victimelor: „Zice că, la dus,
trenu’ s-a mișcat numai noaptea. În lagăr, când moare cineva, e luat
tot noaptea și dus la groapă. Gropile sunt puși să le sape tot ei, tot
noaptea. Adică la început săpau câte o groapă pentru fiecare mort.
Dar apoi, pământul fiind bocnă, au săpat gropi comune. Evident, tot
noaptea. Când vor să facă incursiune pe la cantină după coji de cartofi, zic doar atât: « Mergem noaptea, ca rușii? ». Au deja expresiile
lor, pe care noi, de-aicea, dacă le-am auzi, habar n-am avea la ce se
referă. Când merg la fetele din dormitorul vecin, spun că se duc la
Liceul de fete. Zice: « Să nu îţi închipui, tată dragă, că... cum să zic,
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noi mergem la dormitorul alăturat ca să... Dacă le-ai
vedea, tată dragă, cum arată... În afară de milă nu-ţi
mai stârnesc nimic. Dar noi mergem și le întrebăm
dacă a fost la coafor. Și ele zic că au trecut doar pe la
saună, fiindcă la coafor era aglomerat, iar ele nu avuseseră programare (...) ».” De fapt, aproape fiecare
replică din acest roman privilegiază câte o istorie
personală de sine stătătoare din care nu lipsesc înfometarea, desfigurările, violurile, dar nici poezia,
pictura ori muzica, istorii personale redate cu o autenticitate stilistică atât de vie, încât anumite pasaje
par a fi desprinse din vocile cărţilor-document ale
Svetlanei Alexievici.
Sub acest principiu care dictează că „nu
este drum fără de o poveste”, romanul Dincoace și
dincolo de tunel. 1945 se desfășoară asemenea unei
cetăţi medievale (iar poate alegerea Sighișoarei ca
topos axial, ca materializare a paradisului-acasă ce
alimentează cu speranţe vieţile deporaţilor, nu este
pur întâmplătoare) ale cărei drumuri-poveste converg în centrul fortificat, adică exact în sentimentul
de dor și disperare al personajelor, dar și în toate
avatarurile iubirii umane. Romanul Marianei Gorczyca marchează, prin urmare, cronica necesară, intensă și sfâșietoare a unui an obsedant, marcat, în
conștiinţa actuală, mai degrabă de statistici și nu de
tragedii, care aduce în faţa cititorilor o panoramă dureroasă a începutului calvarului sovietic, dar și o
voce narativă dinamică și magnetică pe care merită
să o ascultăm.
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Corina Gruber

Distopie și feminism

În primăvara lui 1984, trăind în Berlinul de Vest, scriitoarea
canadiană Margaret Atwood începe să scrie un roman, intitulat iniţial Offred, eponim al protagonistei. Ulterior, titlul avea să fie schimbat în Povestea slujitoarei, iar romanul vedea lumina tiparului peste
un an, în 1985. Berlinul de Vest, în vremea respectivă, era, după cum
povestește autoarea însăși, încercuit de infamul Zidi, ce separa Germania de Est de Germania de Vest. Ajunsă acolo cu o bursă pentru
artiști, în încercarea autorităţilor de a popula un oraș ce devenea
lipsit de viaţăi, autoarea relatează că a rămas profund marcată de vi-

zita în Cehoslovacia, Germania de Est și Polonia. Pentru cei veniţi
din afară, atmosfera acestor ţări era vizibilă, dar „conţinutul nu”ii.
Această atmosferă de permanentă suspiciune, de neîncredere în cel
de lângă tine și de izolare e ceea ce transpare cel mai clar în roman.
Am intrat în contact cu universul distopic din Gilead prin
intermediul ecranizării cărţii. Filmul m-a făcut curioasă prin atmosfera de teroare disimulată într-o aparentă bună-voinţă, prin secretomania ce se dovedește necesară și prin amploarea ororii, ce se
dezvăluie tot mai mult în fiecare episod. Ritmul narativ destul de
alert m-a pierdut însă, pentru că părea în prea mare contrast cu personajele atent construite din punct de vedere psihologic. Am renunţat din aceste motive la film încă de la prima serie.
Cartea am ajuns să o citesc recent, intrigată de apropiata
lansare a continuării. Testamentele e programat să fie lansat în limba
engleză în 10 septembrie 2019 și urmărește, se pare, aceleași personaje. Cartea e deja pe lista nominalizaţilor pentru Booker Prize
(un foarte prestigios premiu american pentru ficţiune) pentru anul
în curs. Cred că întreg mapamondul literar a rămas surprins în momentul în care Margaret Atwood, scriitoarea în vârstă de 87 de ani,
anunţa continuarea unei cărţi scrise cu 30 de ani în urmă. Deși nu îi
citisem cărţile, eram familiarizată cu direcţia prozei lui Atwood din
presa literară de limbă engleză, unde este o prezenţă constantă, nu
doar prin articolele scrise, ci și prin inovaţiile tehnicei aduse în domeniul scrisului. De la primele pagini ale Poveștii slujitoarei, am înţeles de ce această distopie bizară a determinat protestatari
împotriva opresiunii din diferite ţări să poarte costumul roșu cu bonetă albă al Slujitoarelor din Gilead. Ele sunt esenţa imaginii opresiunii îndreptate împotriva femeii. Iar scriitura romanului e
definitorie pentru înţelegerea Slujitoarelor.
Margaret Atwood e de mult timp o figură definitorie a literaturii de limbă engleză. Scriitoare din Canada, una dintre primele
feministe ce au activat în graniţele acestei literaturi, ea se găsește
într-o relaţie foarte complexă atât cu mișcarea feministă, cât și cu
mediul politic. Autoare a peste 40 de romane, colecţii de proză
scurtă și cărţi de poezie, Margaret Atwood s-a definit, încă de la primul roman, Femeia comestibilă, drept un scriitor pentru care esenţială e expunerea fiinţei feminine drept fiinţă umană, dincolo de
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Fantazia
toate prejudecăţile, limitările și convenţiile adeseori sexiste ale societăţii. Cu toate acestea, în repetate rânduri de-a lungul carierei
sale literare, Atwood a refuzat în mod public eticheta de feminism
pentru scrisul ei. Cele mai recente luări de poziţie în acest sens sunt
articolul publicat de ea în „The Globe and Mail”, intitulat chiar Am I
a Bad Feminist? (Nu sunt o feministă bună?) în care ia poziţie faţă de
exagerările celui de-al treilea val al feminismului (inclusiv dorinţa
de a ignora legea) sau comentariile legate de legitimitatea acuzaţiilor scoase la suprafaţă de mișcarea #MeToo. Înfierată de feministele militante pentru aceste comentarii, Atwood dă dovadă de
capaciatea remarcabilă de a păstra un echilibru în avalanșe de opinii divergente, de cele mai multe ori dictate de emoţii. Și exact în
acest echilibru menţinut pe muchia de cuţit a emoţiilor constă și
amprenta inconfundabilă a stilului său și a atitudinii sale definitorii
din proză. De asemenea, componenta distopică joacă un rol fundamental în ecuaţia scriiturii lui Margaret Atwood. Ca și în cazul feminismului, autoarea respinge eticheta de SF atribuită unora dintre
scrierile sale, dar face acest lucru în virtutea dorinţei de a nu i se
asocia scrisul cu acel gen de SF ce implică creaturi extraterestre și
planete îndepărtate. Atwood descrie lumi posibile pe Pământ, în
care nu se întâmplă nimic din ceea ce umanitatea nu a făcut deja.
Și totuși, ororile din Povestea slujitoarei, relatate de un personaj dezumanizat de teroare, sunt greu de acceptat drept posibile și, mai
mult, deja petrecute într-un punct al istoriei, iniţiate de mâna omului.
Offred este o slujitoare în Republica Gilead, un stat totalitar cu regim teocratic, ce a înlocuit Statele Unite ale Americii. Din
cauza natalităţii foarte scăzute, Slujitoarele au rolul de a purta copiii cuplurilor cu probleme de fertilitate din elita Republicii. Familia
unde este repartizată Offred e formată din Comandant și soţia sa,
Serena Joy, o fostă cântăreaţă gospel și susţinătoare a valorilor tradiţionale. În fiecare lună, atunci când Offred ajunge în perioada fertilă, are loc Ceremonia, un viol investit cu semnificaţii spirituale, în
care Comandantul încearcă să o lase însărcinată pe Offred în prezenţa soţiei sale.
Offred nu are niciun fel de libertăţi ca de altfel toate femeile din Gilead. Nici măcar numele nu e al ei, fiind un derivat de la
prenumele Comandantului căruia îi aparţine în perioada respectivă.
Are voie să părăsească casa doar pentru a face cumpărături, fiind în
permanenţă supravegheată, ușa camerei sale nu se închide complet, iar spionii se află peste tot în jur. Pe măsură ce Offred își spune
povestea, ea rememorează și evenimente din viaţa anterioară, de
dinainte de Gilead. Ea fusese căsătorită cu Luke, un bărbat aflat la
a doua căsnicie și împreună aveau o fetiţă. Mama lui Offred, o activistă feministă, o crescuse singură, cu o permanentă ură direcţionată împotriva bărbaţilor, pe care Offred nu o împărtășea. În
3/ 2019

Euphorion

vremea de dinainte de Gilead, lumea era invadată de toate tarele
sale moderne: pornografie, prostituţie, violenţă împotriva femeilor,
poluare și o natalitate aflată în declin. Cu ajutorul armatei, extremiștii ce pun bazele Republicii îl asasinează pe Președinte și instituie starea de urgenţă, interzicând brusc toate drepturile femeilor,
inclusiv acela de a deţine proprietăţi, de a avea locuri de muncă sau
chiar de a citi. În încercarea de a scăpa de regimul opresiv, Offred și
soţul ei sunt prinși, iar ea îi își pierde familia, fiind trimisă într-o tabără de reeducare, să devină Slujitoare.
Acest centru de reeducare este administrat de așa-numitele Mătuși, între care se remarcă Lydia, cea care conduce Centrul.
Discursurile ei dezvăluie convingerile Republicii Gillead, conform cărora femeile trebuie să le fie întru totul supuse bărbaţilor și să aibă
drept singură preocupare nașterea și creșterea copiilor. Toate
aceste enormităţi sunt deghizate într-o atitudine protectoare faţă
de femei, cărora li se spune că astfel sunt protejate și respectate
mai mult decât în lumea anterioară. În realitate, Mătușile sunt de o
violenţă extremă, pedepsind orice încercare de revoltă în cel mai
crud mod posibil.
În casa Comandantului, Offred este tratată cu un amestec
de răceală și dispreţ, fiind evident faptul că soţia acestuia o tolerează ca pe un rău necesar și că celelalte servitoare din casă o dispreţuiesc. În timp, Comandantul va iniţia o apropiere umană
dincolo de relaţia sexuală pe care o impune rolul Slujitoarei. Astfel,
Offred află de existenţa bordelurilor, unde au acces doar cei din
elita Republicii și unde își întâlnește prietena din viaţa de dinainte,
Moira. Prinsă în timp ce încerca să evadeze din Centrul de Reeducare, ea alege să fie prostituată mai bine decât să fie deportată în
Coloniile toxice.
După câteva luni în care sarcina lui Offred să lasă așteptată, soţia Comandantului, presupunând că acesta este infertil, o
îndeamnă pe Offred să înceapă o relaţie cu Nick, șoferul familiei,
pentru a se asigura că va exista o sarcină (eșecul ar fi fost aspru pedepsit de autorităţi). Serena îi promite lui Offred că, dacă sarcina se
va instala, îi va dezvălui unde se află fetiţa ei. La scurt timp după
aceea, Serena află de escapada Comandantului și a lui Offered și îi
promite Slujitoarei că se va răzbuna. În același timp, Nick, șoferul,
o anunţă că dubiţa poliţiei secrete care vine după Offred e de fapt
din partea Rezistenţei. Offred pleacă cu ei, neștiind dacă drumul o
ducea spre moarte sau spre libertate.
Romanul se încheie cu un epilog, datat 2195, la mulţi ani
după ce Republica a dispărut. Un profesor universitar, specialist în
istoria Republicii Gilead, relatează povestea casetelor ce conţin gândurile Slujitoarei, găsite într-un oraș din statul american Maine. Totuși, nimeni nu știe care a fost sfârșitul femeii și dacă a reușit
într-adevăr să scape sau a fost capturată.
În regimul teocratic din Gilead, corpurile femeilor devin instrumente politice. Fiindcă Republica apare ca răspuns la situaţia
creată de natalitatea scăzută, întreaga structură a statului, cu toate
motivaţiile sale religioase și ierarhie politică rigidă, este clădită în
jurul unui singur scop: controlul reproducerii. Instituţia statală
atacă această problemă direct, preluând integral controlul asupra
corpurilor femeilor și subjugându-le politic. Ele nu pot vota, nu pot
avea proprietăţi, nu pot avea locuri de muncă, nu pot citi și nu pot
face nimic altceva ce le-ar putea ajuta să devină subversive, independente sau să le confere ipostaze din care să-și poată submina
soţul sau statul. În ciuda unei retorici pro feminine practicate extensiv, în Gilead subjugarea totală a femeilor creează o societate în
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care ele devin subumane. Sunt reduse la funcţia lor reproductivă,
tratate strict în funcţie de viabilitatea aparatul lor reproducător. La
un moment dat, Offred afirmă că slujitoarele nu sunt nimic altceva
decât „utere cu picioare”. Imaginea, specifică stilului vizual și foarte
direct al lui Atwood se insinuează în mintea cititorului prin absurdul
și cruzimea ei, reușind să fie la fel de reprezentativă ca un simbol.
Într-o altă imagine emblematică, de data aceasta pentru psihicul
personajului, Offred să află în baie și își privește surprinsă trupul
gol, lipsit de rochia roșie a Slujitoarelor. Ea se simte rușinată de propria goliciune. În același timp, personajul înţelege că în viaţa ei de
dinainte de Gilead, își considera corpul ca fiind un instrument al propriilor ei dorinţe, în timp ce, în calitate de Slujitoare, ajunge să se
considere ea însăși o grămadă de carne ce nu face altceva decât să
susţină acel uter ce trebuie să se dovedească fertil pentru a justifica
existenţa ei. Astfel, se dezvăluie procesul psihologic prin care Gilead
reușește să distrugă individualitatea femeilor pentru a le face simple purtătoare docile pentru noua generaţie.
Limbajul în Republica Gilead este recreat, devenind el însuși instrument al puterii. Noul regim creează un vocabular oficial
ce ignoră și reformează realitatea cu scopul de a servi nevoilor noii
elite. Pentru că e ilegal ca femeile să lucreze, se creează noi sisteme
de titluri. Bărbaţii sunt definiţi de gradul lor militar, în timp ce femeile sunt definite doar prin rolul în cadrul genului, fiind clasificate
în Soţii, Servitoare, Marte (femeile ce se ocupă de menajul gospodăriilor pentru elite) sau Econo-soţii. Obligându-le să renunţe la numele lor permanente, individuale, se încearcă eliminarea propriei
lor identităţi. Cei ce nu-și găsesc locul în această lume, ca activistele
pentru drepturile femeilor sau copiii născuţi cu malformaţii sunt
clasificaţi ca Nefemei sau Necopii. Cei de culoare sau de altă religie
sunt desemnaţi în termeni biblici, fiind astfel separaţi de restul societăţii și făcând ca persecuţiile împotriva lor să fie mai frecvente și
mai facile. Gilead instituie forme de salut adecvate diferitelor situaţii, iar eșecul în a oferi forma corectă de salut poate duce la o
condamnare. Ritualurile Republicii sunt și ele definite cu ajutorul
unor termeni speciali, ce uneori ascund practici oribile. Este cazul
Ceremoniei Servitoarelor (ce implică viol și adulter) dar și al linșajului public al presupușilor molastatori ai femeilor.
O practică des întâlnită în distopii este ca societăţile totalitare descrise să-și asume reformularea limbajului cu scopul de a
reflecta noile realităţi. În Gilead, cea mai opresivă formă de control
asupra femeilor este tocmai privarea de nume. Scris la persoana
întâi, romanul are avantajul acestui artificiu epic pentru că, pe lângă
societatea totalitară pe care o prezintă, naraţiunea urmărește îndeaproape și de-construcţia și re-construcţia psihicului feminin sub
efectul reeducării. Astfel acceptarea devine modalitatea cea mai facilă prin care Offred suportă ororile cărora le este supusă. În momentul în care, la începutul romanului, întâlnește un grup de turiști
străini în care femeile sunt îmbrăcate așa cum se îmbrăca și ea înainte Republică, Offred este surprinsă de propria sa reacţie atunci
când își dă seama că pentru ea obișnuinţa a devenit costumul roșu
al Slujitoarei, nu rochiile ce dezvăluie forma corpului sau expun pielea. Pentru a supravieţui, Offred învaţă să accepte condiţiile și regulile acestei noi vieţi. De aceea, în momentul în care ea începe o
relaţie cu Nick, dincolo de căutarea motivaţiei de a-și îndeplini rolul
de Slujitoare (să rămână însărcinată și să producă un copil viabil)
Offred ajunge să se simtă aproape mulţumită de viaţa sa și astfel să
refuze să îl spioneze pe Comandant în numele rezistenţei.
Multe dintre femeile din Gilead participă benevol la viaţa
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Republicii și devin ele însele agenţi ai statului totalitar. Deși nu are
putere lumea bărbaţilor, Serena își exercită autoritatea în propria
casă, terorizând-o pe Offred. Mătușile sunt cel mai bun exponent al
acestei atitudini. Ele sunt cele care îndoctrinează alte femei și le pedepsesc, cu toate că, în realitate, lumea din Gilead nu le oferă o putere reală. Naraţiunea oferă astfel o dublă perspectivă asupra
acestui aspect. Pe de o parte toate, aceste femei, inclusiv Offred,
sunt de condamnat pentru că acceptă și tocmai prin această acceptare societatea din Republică poate continua să existe. În același
timp însă, rebeliunea lor, neacceptarea nu le-ar elibera de regimul
totalitar din Gilead, ci, mai degrabă ar duce la o posibilă înăsprire a
regulilor. De aceea, acceptarea este în același timp condamnabilă și
de înţeles.
În același mod este conturată și ideea complicităţii. Atât
Serena, cat și Mătușile sunt complice la crimele regimului. Se dezvoltă astfel o relaţie multifaţetată a scriitoarei cu feminismul, pentru că practicile descrise în roman nu fac altceva decât să
exacerbeze excesele feminismului anilor ‘80, ce milita pentru refuzul ţinutelor prea feminine sau al machiajului. Chiar și personajul
Offred intră prin anumite acţiuni sub spectrul complicităţii. Ea detestă și se teme de regim, nu crede în valorile acestuia, însă nici nu
face nimic să i se opună făţiș. Ea își acceptă rolul fără a se plânge și
evită chiar și în intimitatea propriilor gânduri să numească Ceremonia drept ce este în realitate și anume un viol, pentru că afirmă
ea „nimic din ceea ce se petrece acolo nu e ceva la care să nu mă
aștept”. Personajul se plasează sub spectrul ambivalenţei morale,
unde nu e sigur unde se termină pasivitatea și unde începe complicitatea .
Motivul privirii este un alt aspect reformulat cu dublu
sens, în virtutea feminismului extremist. Slujitoarele sunt obligate
să poarte în permanenţă un acoperământ al capului ce nu doar îi
împiedică pe alţii să le vadă chipul, ci le împiedică și pe ele să vadă
în exterior. Astfel Offred își vede propria imagine arareori pentru că
până și oglinzile sunt considerate obiecte ale vanităţii inutile. În același timp însă, Offred se simte în permanenţă observată de acea poliţie secretă al cărei simbol e ochiul. Ea asociază abilitatea de a
vedea cu un atribut al masculinităţii, reverberând ceea ce a învăţato Mătușa Lidia în centrul de reeducare, și anume faptul că privirea,
a fi văzut, echivalează cu penetrarea. Femeile nu trebuie să fie văzute tocmai pentru a le proteja, afirmă societatea din Gilead, dar în
același timp le restricţionează propria privire în afară. Regula
aceasta nu face altceva decât să le diminueze ca fiinţe. Deci, ceea ce
ar putea părea element de apărare, protecţie, devine de fapt un alt
instrument coercitiv.
Într-un eseu publicat în 2017v, autoarea clasifica Povestea
slujitoarei drept o „naraţiune a martorului”, în aceeași linie cu Jurnalul lui Anne Frank. Militantă, feministă într-un mod unic, Margaret
Atwood angajează politic ficţiunea ei într-o luptă ideologică desfășurată în lumea reală. Cronica din New York Times, ce devansează
lansarea continuării romanuluiv, face același lucru, punând oglinda
realităţilor americane contemporane în faţa naraţiunii din Testamentele (și remarcând înfiorătoare detalii similare). Dar, dincolo de
implicaţia politică, dincolo de implicaţia feministă, Michiko Kakutani, care semnează cronica din publicaţia newyorkeză, face o remarcă ce salvează atât cartea, cât și analiza ei de la a cădea într-o
retorică demagogică: „relatând ceea ce au trăit, Offred, Nicole,
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Agnes și, da, Lydia lasă în urmă naraţiuni ce contrazic istoria oficială
din Gilead. Făcând asta, ele se opun regimului hotărât să reducă la
tăcere vocile feminine, spunându-și poveștile în propria lor voce narativă.”vi Se pare că, până la urmă, Margaret Atwood reușește să rămână atât în sfera ficţiunii estetice, ce se salvează prin sine, cât și
în sfera unui feminism îmblânzit, în care, după cum a afirmat ea însăși cu ani în urmă femeile sunt, înainte de toate, fiinţe umane.

„West Berlin—still encircled, at that time, by the infamous Berlin
Wall”, („Berlinul de Vest, încercuit, la vremea aceea, de infamul Zid
al Berlinului.”), Margaret Atwood, https://lithub.com/margaret-atwood-on-how-she-came-to-write-the-handmaids-tale.
2
„At that time it was a very dark, empty city, by which I mean
there were a lot of vacant apartments. People didn’t want to live
there, because it was surrounded by the wall. They brought in foreign artists to be there just so people wouldn’t feel so cut off.”
(„Pe atunci, era un oraș foarte întunecos și gol. Prin asta vreau să
spun că existau foarte multe apartamente goale. Oamenii nu
voiau să locuiască acolo, pentru că orașul era înconjurat de Zid.
Aduceau artiști străini, care să se afle acolo, astfel încât oamenii
să nu se simtă atât de rupţi de lume.”), Margaret Atwood, în
https://www.forbes.com/sites/shivaunefield/2018/07/31/authormargaret-atwood-on-why-the-handmaids-tale-resonates-in2018/#5430337f64b0.
1

ibidem.
Long Pen e un instrument patentat de Margaret Atwood în 2006,
ce permite scrierea cu cerneală de la distanţă, cu ajutorul tabletei
și al unui braţ robotic atașat la PC. Instrumentul e prepoderent
folosit de autorii care nu își pot părăsi domiciliul, dar doresc să interacţioneze cu fanii la propriile lansări de carte.
5
Margaret Atwood, „What ‘The Handmaid’s Tale’ Means in the Age
of Trump.”, în New York Times,
https://www.nytimes.com/2017/03/10/books/review/margaret-atwood-handmaids-tale-age-of-trump.html.
6
Michiko Kakutani, „Praise Be! ‘The Testaments,’ the Sequel to
‘The Handmaid’s Tale,’ Is Here”, în New York Times,
https://www.nytimes.com/2019/09/03/books/review/testamentsmargaret-atwood-handmaids-tale.html.
7
„Testifying to what they have witnessed, Offred, Nicole, Agnes
and, yes, Lydia are leaving behind accounts that will challenge official Gileadean narratives, and in doing so, they are standing up
to the regime’s determination to silence women by telling their
own stories in their own voices.”, ibidem.
3
4
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Dumitru Chioaru
Paul Valéry

Paul Valéry – scrie T.S.Eliot în volumul Val éry vivant –
„rămîne pentru posteritate poetul reprezentativ, simbolul poetului
din prima jumătate a secolului al XIX-lea”(1. T.S.Eliot, poet angloamerican la fel de îndreptăţit să ocupe acest loc, a revenit asupra
acestor aprecieri scrise la un an de la moartea prietenului său francez, publicînd în 1948 eseul De la Poe la Valéry, în care îl situează pe
autorul Tinerei Parce la capătul de linie al unei tradiţii deschise în
prima parte a secolului al XIX-lea de americanul Edgar Poe şi continuată de francezii Charles Baudelaire şi Stéphane Mallarmé. Este
direcţia poeziei pure care, cu fiecare dintre cei trei mari poeţi, s-a
redefinit teoretic pornind de la propria experienţă şi s-a împlinit
creator în opera lor, ajungînd odată cu Valéry la „cea mai înaltă conştiinţă de sine”(2. Posteritatea critică a confirmat doar parţial judecăţile de valoare ale lui Eliot, lăsîndu-l pe poetul Paul Valéry, mai
ales după publicarea postumă a Caietelor sale, în umbra gînditorului asupra poeziei.
În acelaşi articol omagial, Eliot îşi amintea că Valéry, în
conversaţiile lor, „încetase să mai creadă în scopuri, îl interesau doar
procesele. Adesea lăsa impresia că mai scrie poeme numai pentru
ca, scriind-o, să se observe pe sine”(3, preocupare mărturisită de Valéry însuşi în ultimul volum din seria Varieté: „...mărturisesc că sînt
mai interesat de formarea sau producerea operelor de artă, decît
de operele însele”(4. Prin mutarea atenţiei de pe poem pe facerea
lui, descrisă de Valéry în percutantul său stil aforistic: „Executarea
poemului este poemul”(5, autorul Cimi tirului mari n a pus bazele
unei poetici diferită de cea clasică, denumită poietică, termen derivat de a etimonul grecesc poiein (=a face) , a cărei diferenţă faţă de
poetică este analizată de Irina Mavrodin în cartea Poietică şi poetică, considerînd că, odată cu apariţia Introducerii la poetică, Valéry
a întemeiat o adevărată “ştiinţă a poeziei”(6 şi a deschis drumuri pe
care membrii grupării Tel Quel vor elabora o teorie a textului, iar cei
ai Şcolii de la Konstantz, o teorie a lecturii.

Pentru Paul Valéry, ca şi pentru maestrul său Stéphane
Mallarmé, poezia nu se naşte din din trăire ci din gîndire, precum
Athena din capul lui Zeus. El reprezintă avatarul în care din Orfeul
sfîrtecat de bacante rămîne numai capul care, aruncat împreună cu
lira sa în apele fluviului Hebru, continua să cînte. Dar acest cîntec
este permanent ameninţat, ca în finalul mitului, chiar de intervenţia zeului protector Apollo, să sfîrşească în tăcere. Discipolul a trecut, asemenea maestrului său, prin crize de creaţie şi perioade de
sterilitate. O criză profundă, mitizată sub denumirea “noaptea de
la Genova” în care, trezit de o furtună, tînărul de 21 de ani a făcut
noapte albă, simţind că soarta i se decidea în capul său, într-o luptă
“entre moi et moi”, s-a încheiat cu renunţarea la poezie, după ce tocmai publicase, în revista Conque a prietenului său Pierre Louys,
poeme valoroase ca Narcis vorbeşte…, pentru care Mallarmé însuşi
l-a felicitat într-o scrisoare cu îndemnul: “Păstraţi acest ton rar”(7.
Valéry făcea parte din generaţia postsimbolistă de poeţi fascinaţi
de marii inovatori din generaţia anterioară, Rimbaud şi Mallarmé,
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Avatarele lui Orfeu
pe care el simte că nu-i poate depăşi. Valéry se luptase în acea
noapte cu propriul narcisism, încercînd să-l depăşească prin renunţarea la poezie, ca la o oglindă infidelă, pentru a se dărui ştiinţei.
Spirit cartezian, care – reamarcă Marcel Raymond – “a optat pentru
Apollo împotriva lui Dionysos”(8, Valéry trăieşte episodul orfic al
pierderii Euridicei ca pe o îndoială faţă de propria poezie. După
această criză, a urmat o perioadă de 20 de ani de tăcere poetică, în
care noul Orfeu parcurge o aventură pur intelectuală, deghizînduse în avataruri istorice ca Leonardo da Vinci, în eseul Introducere în
metoda l ui Leonardo d a Vinci, sau imaginare, precum Monsieur
Teste, “demonul însuşi al posibilităţii”(9. În această primă perioadă
de creaţie,Valéry era în căutarea propriei voci, scriind într-o formula
ce contopeşte accente parnasiene şi simboliste, dar mai ales sub influenţa lui Mallarmé. Sonetul intitulat Orfeu începe declarativ: “Eu
construiesc în spirit…”, dezvăluind crezul artistic al poetului care se
identifiă cu Orfeul mitic în ipostază de creator al unei noi spiritualităţi, prin cîntecul inspirat de zeul Apollo, dar construit în cuvinte,
pentru a-l comunica lumii.. Iar în sonetul Un foc distinct… , acest “foc
distinct” sugerează metaforic inspiraţia care urcă din profunzimile
fiinţei, trezind în mintea poetului “ca într-o scoică goală un murmur
vag de val”, care se întreabă dacă noul cîntec orfic se naşte irational
sau din veghea raţională: “Sînt sau am fost eu oare, dorm dus ori
stau de veghe?”.

După 20 de ani, în 1912, la invitaţia Nouvelle Revue Francaise şi insistenţa prietenului său André Gide să-şi publice în volum
poeziile din tinereţe, Valéry revine la poezie, scriind Tînăra Parc ă
într-o formă de 40 de versuri, pentru a încheia Albumul de versuri
vechi, apărut în 1920. Regăsindu-şi însă plăcerea acestor „jocuri ale
adolescenţei”(10, el a realizat din Tînăra Parcă un poem de 512 de
versuri, cu suflul unei simfonii, publicat în 1917, care i-a adus un
mare succes. În ciuda anilor în care a încercat să-şi uite idolii debutului, Valéry l-a avut model şi în această nouă etapă de creaţie poetică tot pe Mallarmé, Tî năra Parcă fiind replică la H erodiad a
maestrului, dar şi pe clasicul Racine din tragedia Athalia, prin culti-

varea versului alexandrin şi a rafinamentului stilistic. Autorul explică însă că adevăratul subiect al poemului său constă în
„schimbările unei conştiinţe pe durata unei nopţi”(\11, probabil noaptea de la Genova, transfigurate în monologul unei dintre cele trei
Parce. Spre deosebire de dialogul glacial al Herodiadei cu doica ei,
monologul tinerei Parce freamătă de senzualitate, pe aceeaşi temă
a narcisismului ce duce la sinucidere:
„Eu jertfă aduceam doar un umăr gol pe-altarul
Luminii; şi pe mierea acestui gît de nea,

Ce-n dulcea lui născare chiar ceru-l împlinea,
Venea să aţipească figura lumii rondă.

Apoi în zeul-sclipet, captivă vagabondă,

Mă clătinam şi-n flăcări umblam pe solul plin

Legînd şi dezlegîndu-mi doar umbrele sub in”.
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În vreme ce limbajul poemului lui Mallarmé este abstract, cu sens
obscur, Valéry cultivă şi el obscuritatea sensului, dar în imagini sensibile, concrete, dovedind că poezia sa reprezintă, cum el însuşi
spune într-unul din Caiete, „senzualul limbajului”(12, iar versul este
„echilibrul miraculos şi foarte sensibil între forţa intelectuală şi senzuală a limbajului”(13. Căci, tot spre deosebire de Herodiada, tînăra
Parcă este – în constatarea lui Jacques Charpier – „un personaj
dublu în care conştiinţa <sensibilă> se opune conştiinţei <abstracte>”(14, prin dedublarea imaginară cu sora ei, după cum viaţa se
opune morţii, ieşind în cele din urmă învingătoare ca soarele din
bezna nopţii:
„Atunci, trebuie, Soare, deşi nu vreau, acum,

Să-ador inima-mi unde tu vii spre-a te cunoaşte,
Retur vînjos şi dulce-al plăcerii de-a se naşte”.

(Traducere de Ştefan Aug. Doinaş)

Analog Herodiadei, poemul Tînăra Parcă marchează trecerea către altă etapă de creaţie, reprezentată de volumul Charmes
( Farmece), publicat în 1922, în care Valery s-a manifestat a o voce
originală, desăvîrşind forma poeziei pure, prin eliminarea „subiectului” şi esenţializarea discursului care dobîndeşte – aşa cum remarcă traducătorul său în limba română Ştefan Aug. Doinaş – „un
statut pur lingvistic”(14, prin care – scrie Valéry – „regăseşte în sine însuşi limbajul în stare născîndă”(15 generînd efecte muzicale şi semantice diferite de ale limbajului comun. Poezia devine astfel pură
construcţie intelectuală din cuvinte, purtînd marca unei voci care,
pentru Jean-Michel Maulpoix, înseamnă „un amestec de emoţie şi
inteligenţă care ia figura unei fiinţe”(16. Poezia sa nu este pură „în
sensul esoteric mallarmean”, ca să-l citez pe François Porché, ci prin
„calitatea inspiraţiei”(17 şi nici în sensul acordat de Abatele Bremond
în celebra sa conferinţă Poezia pură, asociind-o misticii/ rugăciunii,
pentru care „inefabilul se află în expresie”(18, ci reprezintă, ca să întrebuinţăm celebra lui expresie, „ o sărbătoare a intelectului”(19.
Volumul Farmece marchează etapa în care modelul mitic
nu mai este Orfeu, ci Amfion, poetul-constructor, alături de arhitectul din dialogul socratic Eupalinos (1921), idealul poeziei pure
găsindu-şi acum expresia în Cîntarea coloanelor:
„Cîntăm şi sîntem treaptă
A bolţii-n limpezire!
O, voce înţeleaptă,

Cîntînd petru privire!
Vezi – ce imnuri candide!
Şi ce sonoritate

Prin lujere limpide

Formăm din claritate!”.

(traducere de Ştefan Aug. Doinaş)

Deşi Valéry a republicat în acest volum poemul Orfeu din
Albumul de versuri, în această etapă el îl încarnează mai degrabă pe
Amfion, marcînd apoi în melodrama intitulată chiar Amfion – aşa
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cum remarcă Irène Gayraud – „o modificare radicală a mitului lui
Orfeu”(20, prin pierderea voluntară a Euridicei, reprezentată în viaţa

sa de Catherine Pozzi, pentru a se dărui cu totul spiritului şi creaţiei,
substituind coborîrii în Infern din mit introspecţia ca „sursă absolută a cîntecului său”(21.
Capodopera acestei perioade este Cimitirul marin, în care
marea contemplată de poet în miezul zilei:
„Amiază dreaptă, flăcări legănînd
Şi marea, marea, pururi început!

Răsplată mîndră gîndului cel greu

Cînd ochiul soarbe calmul unui zeu!,

simbolizează, prin infinitatea ei, Fiinţa eternă şi imuabilă a eleaţilor, iar prin mişcarea necontenită a valurilor, trecerea timpului, fiind
deopotrivă leagăn al vieţii şi cimitir al generaţiilor moarte. Cele două
viziuni fiosofice asupra existenţei se suprapun în ceea ce Pierre-Olivier Walzer drept „prezenţa autorului, prezenţa sa personală”(22, în
versuri de o extraordinară densitate a expresiei:
„O, Zenon, Zenon, crude Eleat!

Cum m-a străpuns săgeata-ntraripată.
Ce zboară, freamătă, şi-i nemişcată!...
Trăieşte-n cîntec gîndul săgetat!

O, Soare crud!...Ţestoasa-n umbră creşte,
Achile, cel fugar, încremeneşte!”.

(traducere de N. Argintescu-Amza)

Iar poezia Paşii, deşi poate fi interpretată ontologic ca expresie a emoţiei aşteptării fiinţei iubite este, mai degrabă, o artă
poetică, emblematică pentru întreaga creaţie poetică a lui Valéry:
„Copii ai tăcerii mele, paşii tăi,

Paşi molcom şi sfînt număraţi,

S-apropie de patul vegherii mele,
Înaintează muţi şi îngheţaţi.

Divină umbră, făptură pură,

Ce dulci sunt paşii tăi reţinuţi.

O, zei, toate presimţitele daruri

La mine vin cu aceşti paşi desculţi.
Cînd, încă de departe poate,
Cu buzele visate demult,

Celui ce-n mine gîndul şi-ascunde
Tu-i pregăteşti hrana unui sărut.
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Ah, gingaşa faptă tu n-o grăbi,
Dulceaţă de a fi şi de-a nu fi,

Căci am trăit în aşteptarea ta
Şi paşii tăi sunt inima mea.”

(traducere de Lucian Blaga)

demonstrînd ipoteza că „poezia – spre a-l cita pe Max Bilen – nu este
opera, ci aşteptarea operei”(23. Aşadar, poezia izvorăşte din tăcere
ca un dar al hazardului/ inspiraţiei, dar materializarea ei în cuvinte
se realizează într-o aşteptare activă prin introspecţie, în care o vede
prinzînd miraculos viaţă şi, totodată, îşi analizează propriile trăiri,
făcînd-o lucid, raţional.
Deoarece Valéry şi-a nuanţat deseori concepţia despre
poezie în conferinţele şi eseurile sale, bazate, de fapt, pe fragmentarismul reflecţiilor de laborator din Caietele sale, am ales cîteva

care alcătuiesc un coerent corpus de idei, dîndu-i lui cuvîntul şi însoţindu-l doar de scurte comentarii relaţionale. Disociind versul dat
de versul calculat, Valéry explică didactic: „Există versuri pe care le
găseşti. Pe celelalte le faci. Le perfecţionezi pe cele pe are nu le-ai
găsit. Le <materializezi> pe celelalte”(24. Inspiraţia, fiind accidentală
şi iraţională, nu se bucură de prea multă preţuire din partea lui Valéry, dar aceste „fructe ale hazardului” devin poezie prin travaliu
lucid şi tehnic pentru a le materializa în limbaj, făcînd ca relaţia dintre sunet şi sens „să pară naturală; fără excepţii, să pară o lege”(25.
La fel ca maeştrii săi Edgar Poe şi Mallarmé, el ştie că poezia este
artă a limbajului, care trebuie „să fie făcută la rece”(26, în aşa fel încît
să dea impresia de impersonalitate. Căci funcţia poetului este –
afirmă el în eseul Poezia şi gînd irea abstractă – „să creeze starea
poetică la ceilalţi”(27, inspirîndu-şi, de fapt, cititorii în aşa fel încît lectura să fie o recreare a poeziei.
Pe de altă parte, continuîndu-l pe Mallarmé, Valéry consideră că poezia purifică limbajul comun, comparat în acelaşi eseu,
cu mersul spre un scop practic, transformîndu-l, implicit prin păstrarea versificaţiei clasice, într-un limbaj în limbaj, asemănător dansului, care reprezintă nişte „acte care îşi au finalitatea în ele însele”(28.
De unde preocuparea poetului pentru formă, în care se cristalizează
purificat limbajul, dovedind că „poezia se recunoaşte după proprietatea că tinde a fi reprodusă în forma sa, încît ne provoacă s-o
reconstituim întocmai”(29, chiar dacă versurile – declară Valéry întrun articol publicat în NRF – „au sensul care li se acordă”(30 de către
cititor, depăşind problema intenţiei autorului spre conceptul de
operă deschisă teoretizat mai tîrziu de Umberto Eco.

Lecţia de poezie pură a lui Paul Valéry marchează momentul în care, ca să actualizez o idee formulată de Albert Thibaudet în cartea consacrată poetului, „lui homo vates al romanticilor se
substituie lui homo faber”(31. În acest sens, teoreticianul a mers mult
mai departe decît poetul, dezvoltînd ca nimeni altul ştiinţa facerii
poeziei pure care prin el a ajuns, la fel ca poezia orfică greacă, în faza
ei alexandrină, cînd comentariul se substituie creaţiei.
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China din spatele uşilor închise

Carte străină

Faima internaţională a scriitorului chinez Su Tong se datorează
în principal filmului Raise the Red Lantern (Da hong denglong gaogao
gua), regizat de Zhang Yimou, cu Gong Li (magistrală!) în rolul principal, peliculă nominalizată la Oscar pentru cel mai bun film străin
în 1991 şi recompensată cu două Premii BAFTA în 1993. După marele
succes repurtat de film, cititorii – mai ales cei occidentali – au descoperit, cu uimire şi încântare, un prozator a cărui creaţie, în ciuda
tinereţii sale (Su Tong s-a născut în 1963), era comparabilă, din punct
de vedere tematic sau stilitic, cu mari cărţi ale literaturii universale.
Mai cu seamă nuvela Soţii şi concubine, care a reprezentat punctul
de plecare pentru scenariul peliculei lui Zhang Yimou.
Aparent, Soţii şi concubine (1989) nu e altceva decât povestea, plasată în China anilor ‘20 ai secolului trecut, a vieţii unei tinere care
ajunge cea de-a patra soţie a unui bărbat înstărit. Numai că, dincolo de subiect – şi el suficient de şocant pentru cititorul occidental
– sunt multe alte aspecte pe care Su Tong le tratează cu o maturitate
extraordinară şi cu o stăpânire perfectă a tuturor mijloacelor artistice utilizate. Căci scriitorul abordează, indirect, nu doar o serie de
realităţi ale unei Chine înţepenite parcă în mentalitatea medievală,
ci şi – mai ales! – psihologia feminină, adesea ignorată în literatura
(şi în realitatea...) acestui spaţiu cultural. Pe de altă parte, Su Tong
nu uită nicidecum semnificaţiile pe care, în acest context, le primesc
singurătatea, imposibilitatea comunicării şi, în ultimă instanţă, nebunia. Proiectul pare extrem de îndrăzneţ şi într-adevăr, nuvela
aceasta se dovedeşte a fi astfel. Autorul creează, în plus, şi cadrul
perfect pentru desfăşurarea tuturor evenimentelor pe care le relatează cu o excelentă tehnică a gradaţiei şi, în egală măsură, se raportează la trecutul cultural chinez, câtă vreme povestea vieţii lui
Songlian, foarte tânăra protagonistă, pare desprinsă dintr-o veche
tragedie, foarte elaborat pusă în scenă, ca într-o reprezentaţie de
gală a unui spectacol de „Beijing opera”. De altfel, toate aceste caracteristici apar şi în alte nuvele ale lui Su Tong, mai cu seamă în
cele incluse în volumul intitulat Soţii şi concubine. Astfel, în Viaţă de
femeie, autorul urmăreşte etapele existenţei unei femei, care cunoaşte mărirea, apoi decăderea, pentru ca, în O altfel de viaţă de femeie, să evalueze efectele legăturii extrem de profunde dintre două
surori, iar în Arta grădinăritului să încerce să privească dintr-o perspectivă neaşteptată micile întâmplări cotidiene care primesc, în
acest fel, semnificaţii nebănuite la prima vedere.
În Soţii şi concubine, pretextul narativ de la care porneşte totul e
reprezentat de sinuciderea tatălui lui Songlian, cel care, neştiind
cum să facă faţă falimentului micii sale afaceri, alege moartea. Pentru Songlian se deschid, din acest moment, două căi, pe care i le explică fără menajamente mama sa vitregă: fie alege să se angajeze şi
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să-şi câştige existenţa muncind, fie să se căsătorească. Fata, înzestrată cu destul spirit practic, optează pentru cea de-a doua variantă;
numai că, din nou, aici e o dilemă: dacă viitorul soţ să fie bogat sau
nu. Să fie bogat, desigur! îşi doreşte Songlian. Soluţia, aparent preferabilă şi facilă, ridică, însă, de la bun început, o altă problemă: căci,
hotărându-se, în situaţia dată (a se citi, în situaţia ei...), pentru un
bărbat bogat, fata acceptă, implicit, să devină concubină. Mai precis, visând la o existenţă liniştită şi fără griji materiale, ea va ajunge
în casa lui Chen Zuoqian, un negustor trecut bine de prima tinereţe,
în calitate de a patra soţie a acestuia. Iar de aici începe drama pe
care o va trăi fata.
Iar dacă, în film, Zhang Yimou reuşeşte să creeze o atmosferă dea dreptul hipnotică prin muzică şi prin intermediul imaginilor ce prezintă ridicarea lampioanelor roşii pentru a marca preferinţa
stăpânului pentru una sau alta dintre femeile sale, Su Tong configurează, cu o artă a detaliului în care se dovedeşte maestru, o extraordinară atmosferă a sugestiei, a jumătăţilor de adevăr şi a
lucrurilor care niciodată nu sunt spuse până la capăt. Şi pe care,
deci, Songlian, tânără – are abia nouăsprezece ani – şi complet lipsită de experienţă, trebuie să le ghicească şi să le înţeleagă. Întotdeauna singură, pentru că mai nimeni nu pare dispus să-i dea o
mână de ajutor, nimeni nu-i explică nimic, chiar servitoarea pe care
o primeşte de la soţul său e o iscoadă care o urăşte şi însuşi Chen nu
se sfieşte s-o mângâie în public pe aceasta, umilindu-şi astfel noua
soţie. În plus, în casa lui Chen domneşte o ierarhie pe care Songlian
nu o intuieşte în completa ei semnificaţie decât după un timp (după
cam prea mult timp!)... Mai precis, fiecare dintre soţiile anterioare
deţine nu doar un număr de încăperi în reşedinţa familiei, ci şi o
anumită influenţă asupra stăpânului şi asupra servitorilor; şi totul
se structurează într-un sistem complicat de relaţii de putere, în
funcţie de perioada petrecută de aceste femei în această casă, de
numărul de copii născuţi (dăruiţi casei...), de fidelitatea faţă de Chen
şi de arta seducţiei. Venită dintr-o altă lume, căci urmase o vreme
cursuri universitare, Songlian nu reuşeşte să se integreze în acest
univers, cu toate că la început totul pare a fi de partea ei: este foarte
frumoasă, tânără, iar interesul erotic al stăpânului faţă de ea e în
afara oricărei îndoieli. Numai că, lipsită de prieteni, de oameni cu
care să poată vorbi, fără a avea libertatea de a ieşi dintre zidurile
casei care se transformă treptat într-o veritabilă închisoare, suspectată şi atacată cu mijloace nedemne şi cu care ea nu ştie să lupte
de către celelalte soţii ale lui Chen, lumea lui Songlian începe să se
dezintegreze progresiv, dar inevitabil. Tot mai singură, îşi găseşte
un iluzoriu refugiu în fumat, încearcă să stabiliească o ambiguă relaţie cu Feipu, fiul cel mare al stăpânului şi soţului ei, dar eşuează şi
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în această privinţă şi e din ce în ce mai bântuită de imaginea fântânii din grădină unde află, întâmplător şi doar din fraze rostite cu jumătate de gură, că ar fi fost înecate, pentru a fi, în acest fel, drastic
pedepsite, fostele concubine care se făcuseră vinovate de adulter.
Pe nesimţite, Songlian nu va mai încerca să se integreze în familia lui Chen, convinsă că oricum nu va reuşi niciodată, ci va dori doar
să supravieţuiască. Dar şi acest lucru se dovedeşte a fi extrem de
dificil într-o lume supusă regulilor de tot felul, toate nescrise, tăcerii şi intrigilor feminine puse la cale de celelalte soţii ale stăpânului.
În acest context, poate că cel mai mare merit al lui Su Tong e modul
în care încheie nuvela – căci Soţii şi concubine părea, cel puţin de la
un moment dat încolo, a avea un final previzibil. Numai că Songlian
nu moare, nu se sinucide şi nici nu e pedepsită, asemenea lui Meishan, cea de-a treia soţie a lui Chen surprinsă în flagrant delict, petrecând cu iubitul ei (în urma trădării venite din partea celei de-a
doua soţii, Zhuoyun, care, în ciuda chipului blând, e gata de orice ca
să-şi întărească poziţia în familie), prin aruncare în fântâna părăsită
din grădină. Ci, incapabilă să mai stabilească vreo punte de legătură
între ea şi lume şi să comunice în vreun fel cu ceilalţi, Songlian înnebuneşte, devenind un soi de straniu exponat al casei Chen, în momentul în care este adusă acolo cea de-a cincea soţie a stăpânului...
Filmul lui Zhang Yimou redă situaţia aceasta prin intermediul zăpezii care cade peste lume, dar Su Tong reduce totul la esenţe, la doar
câteva cuvinte rostite de Chen, care marchează condamnarea lui
Songlian („N-ai văzut nimic. Ai înnebunit!”) şi la atitudinea resemnată a tinerei care nu pare deloc nebună, însă stă tăcută şi tristă
sub glicina din grădina casei.
Citită şi interpretată din cele mai diverse perspective, nuvela lui
Su Tong a părut reprezentanţilor feminismului o veritabilă replică,
în cheie asiatică, la celebra creaţie a lui Kate Chopin, The Awakening,
pornind de la premisa că ambele texte reprezintă, prin acţiunile şi
deciziile de final ale protagonistelor, Edna şi Songlian, o revoltă faţă
de regulile nedrepte ale unei lumi patriarhale, în care aspiraţiile feminine nu-şi găseau locul. Astfel că hotărârile lor finale, sinuciderea, în cazul Ednei şi asumarea nebuniei, în cel al lui Songlian, sunt
o formă de protest, unica posibilă, dar şi un răspuns, tot aşa, singurul cu putinţă, în faţa provocărilor şi condiţionărilor cu care ele se
confruntaseră. Şi, în fond, pentru Songlian, atitudinea din final e şi
modalitatea de a scăpa cumva de eterna făţărnicie şi de perpetuul
joc al măştilor pe care le implica acceptarea spectacolului pur formal în care se transformase mariajul multiplu al lui Chen. Sigur, soluţia aceasta poate părea extremă, însă o alta nu există, realmente.
Căci Songlian nu reuşeşte – dar, şi aici e tragismul textului, nu pentru că nu doreşte, ci pentru că soarta sa alege în locul ei – să se încadreze în rolul consacrat care, teoretic, i-ar fi fost destinat: anume,
să devină mamă şi, în acest fel, să-şi consolideze poziţia în casa lui
Chen. Dar vârsta stăpânului îşi spune cuvântul, astfel că Songlian e
tot mai neglijată, se simte trădată şi înţelege că niciodată nu va avea
un copil. O cale de ieşire ar fi, consideră ea, să adopte modelul celei
de-a treia soţii a lui Chen. Adică, să urmeze calea artei. Cea de-a
treia soţie fusese cântăreaţă de operă şi Songlian e fascinată de cântecele ei, însă eşuează şi în acest domeniu. Pe de o parte pentru că,
la fel cum îi spune şi tânărul care încearcă la un moment dat s-o înveţe să cânte la flaut – tot o expresie a nevoii lui Songlian de a se refugia în lumea artei –, îi lipseşte experienţa bucuriei. Tânăra soţie a
patra cunoaşte doar tristeţea, iar asta nu e destul pentru a putea
cânta... Astfel că mica sa rebeliune mai degabă gândită decât reali3/ 2019
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zată, ce fusese prefigurată de apropierea lui Songlian de a treia soţie
(ea însăşi insubordonată şi având un amant, lucru care-i şi aduce
pieirea) se sfârşeşte înainte de a începe cu adevărat. Iar picătura
care umple paharul e crima pe care o vede, dar care nu e luată în
seamă de nimeni altcineva. Chen comandă uciderea lui Meishan,
iar tânăra soţie a patra e martoră la momentul când aceasta e aruncată în fântână, dar nimeni nu pare a o crede, tragedia de care ea e
conştientă pe deplin fiind mai cu seamă revelaţia pe care o are
atunci: unei femei i se poate întâmpla orice în această lume a bărbaţilor şi a regulilor impuse tot de ei... Chiar dacă trăieşte în continuare, Songlian alege moartea, simbolica moarte spirituală
rezultată din asumarea nebuniei, la fel cum, înaintea sa, celelalte
concubine care nu mai putuseră trăi astfel, avuseseră aceeaşi opţiune, prin pasul spre adulter pe care-l făceau, ştiind bine că, după,
nu mai urmează decât fântâna părăsită... Căci, aşa cum sună cuvintele cântecului pe care-l interpretează obsesiv cea de-a treia
soţie a lui Chen, Songlian simte, la rândul ei, că din această viaţă nu
e cale de scăpare: „Doar umbra mea mă însoţeşte/ Sunt încă şi mai
tristă!”
Dacă nuvela Soţii şi concubine i-a adus lui Su Tong celebritatea internaţională şi a reprezentat un şoc pentru cititorul occidental, mai
ales dacă ţinem seama de tema aleasă, consacrarea deplină a scriitorului se produce în adevăratul sens al cuvântului după apariţia
romanului Lumea de orez (1991).
Su Tong demonstrează, în acest text, că este pe întru totul capabil să construiască un plan narativ de largă respiraţie şi de substanţă, preluând o serie de elemente care marcaseră literatura
chineză în deceniile anterioare şi care se regăsesc în proza lui Ba Jin
sau Lu Xun, cum ar fi predilecţia oamenilor pentru superstiţii ori supunerea nu o dată orbească în faţa unei autorităţi patriarhale.
Aceşti autori sperau că, prin evidenţierea acestor aspecte, vor determina trezirea spirituală a unei Chine înţepenite în mecanismele
şi ritmurile unei tradiţii care, în contextul epocii moderne, se dovedeau anacronice. Su Tong, însă, pornind subtextual şi de aici, oferă
cititorului (şi) altceva. În primul rând, o vizine romanescă uluitoare
şi puternică, dar şi o carte care depăşeşte condiţionările oricărei
ideologiii, fie ea şi una implicită. Populând textul cu personaje violente şi groteşti dar puse şi sub un evident semn al tragicului, scriitorul configurează, în Lumea de orez, aproape pe nesimţite, un
univers brutal şi neprimitor, în care se mişcă numeroase apariţii infernale, punând la tot pasul la îndoială existenţa binelui. Cartea nu
e nicidecum o lectură plăcută, uneori textul abundă în detalii ce duc
cu gândul la estetica naturalismului şi la unele dintre cele mai dure
pagini ale lui Zola, de pildă. Numai că, pe de altă parte, cititorul nu
poate lăsa din mână Lumea de orez, Su Tong reuşind aici performanţa de a cuceri printr-o creaţie care nu „place”, dacă ar fi să ne
luăm după standardele consacrate, dar care, în egală măsură, nu
poate fi uitată uşor.
În mare, subiectul e axat pe evidenţierea devenirii lui Cinci-Dragoni, un tânăr care ajunge la oraş mai mult mort decât viu, călătorind clandestin cu un mizer tren de marfă, în căutarea unui trai mai
bun, după inundaţiile catastrofale care îi afectaseră localitatea natală, Satul cu nuci, aflat la peste opt sute de li distanţă. Primit cu
brutalitate de bandele de infractori de la periferie, care îi administrează imediat după sosire o lecţie care-l face să înţeleagă pe dată
legile violenţei ce guvernează universul citadin, Cinci-Dragoni reuşeşte, totuşi, să primească o slujbă şi adăpost în casa jupânului
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Feng, proprietarul unui magazin de orez. Epoca e, la fel ca şi în Soţii
şi concubine, cea a anilor ‘20 – ’30, iar mentalitatea oamenilor, deşi
majoritatea sunt avizi după îmbogăţire, rămâne legată în mare măsură de elementele tradiţionale chineze. Interesant este că, deşi, cel
puţin aparent, Cinci-Dragoni avea şansa evoluţiei din toate punctele de vedere după mai multe întâmplări care-i sunt favorabile
(ajunge să se căsătorească, pe rând, cu ambele fiice ale stăpânului
său, Zhiyun şi Qiyun), tânărul nu face altceva, de-a lungul primilor
ani petrecuţi în oraş, decât să decadă din punct de vedere spiritual.
Şi să se dezumanizeze treptat.
Privit din acest punct de vedere, finalul romanului, mai precis călătoria pe care vrea s-o facă Cinci-Dragoni, acum bătrân şi foarte
bolnav, spre ţinuturile natale, unde vrea să ajungă cu un cărucior
plin cu orez, încheiată, însă, cu moartea sa înainte de a fi sosit la
destinaţie, nu reprezintă vreo alegere etic-justiţiară a autorului (câtă
vreme odată cu dispariţia protagonistului nu dispare răul din lumea
în care acesta trăise!), ci un soi de sumbru adagio cu privire la universul uman abordat. Căci, pentru a ieşi din infern, fiinţa umană trebuie să facă, din proprie iniţiativă, o serie de paşi hotărâţi spre
lumină. Or, aşa ceva pare a fi cu neputinţă pentru majoritatea covârşitoare a personajelor din Lumea de orez.
Su Tong evită cu grijă dihotomiile de genul buni sau răi, frumoşi
şi urâţi, nedorind să elaboreze romanul acesta în funcţie de normele oarecum rigide ale unui astfel de model estetic. Iar ceea ce şochează pe de o parte, iar pe de alta, convinge în contextul unui
astfel de univers uman, este că în Lumea de orez nu se poate vorbi
despre vreun conflict între cei care ar merita salvarea şi cei care,
dimpotrivă, ar trebui să fie sortiţi eşecului şi violentei ieşiri din
scenă. Sigur, Cinci-Dragoni dă impresia, în primele pagini, că ar
putea deveni mai bun, însă mecanismele lumii şi, fără îndoială, ale
propriului suflet, îl fac să aleagă cealaltă cale. În mijlocul celor care
nu ezită să lovească, să manevreze, să tortureze sau chiar să ucidă
– şi nu întotdeauna pentru că ar avea ceva de câştigat din asta, ci
realmente gratuit – Cinci-Dragoni nu-şi va mai dori, de la un moment dat încolo, decât să-i poată domina pe cei care, la început, îl
umiliseră. Nu va suprinde, deci, că tocmai el va ajunge coordonatorul bandei care, în prima sa zi în oraş, îl lăsase aproape fără suflare.
Decis să se răzbune şi să pedepsească pe toţi cei care îl răniseră, inclusiv prima sa soţie, fiica cea mare a jupânului Feng, care îl părăseşte, Cinci-Dragoni pune la cale mecanisme nemiloase şi
comportamente ce întrec orice imaginaţie, cercul vicios al violenţei
nemaiputând fi, aşadar, oprit nici măcar prin moartea sa.
Titlul romanului primeşte, privit din acest unghi de vedere, semnificaţii nebănuite. Fiindcă, dacă viaţa e o neîncetată încleştare şi o
neiertătoare luptă pentru supravieţuire, orezul devine metafora cuprinzătoare a sforţărilor pe care le fac toate personajele, dar mai cu
seamă Cinci-Dragoni, pentru a se ridica mai presus decât cei din jur.
Orezul e hrana care te ajută să supravieţuieşti, iar uneori un bol de
orez poate face diferenţa între viaţă şi moarte, după cum află, pe
pielea sa, protagonistul, convins că cine deţine controlul asupra resurselor de orez deţine şi puterea asupra celorlalţi. Prin urmare, nu
va ezita să facă realmente totul – şi orice! – pentru a pune mâna pe
prăvălia stăpânului său. Care, suficient de abil la început, dar ignorând, totuşi, dorinţa de parvenire a tânărului său servitor, îi permite
să se căsătorească cu fiicele sale, cu condiţia să-şi păstreze doar
pentru sine afacerea. Romanul devine, deci, nu doar cronica mări-
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rii şi decăderii unui om care vrea cu disperare să-şi depăşească
umila condiţie, ci, deopotrivă, cuprinzătoare – şi lipsită de orice idealizare – frescă a unui univers crud, de care omul se poate apropia
doar abandonând cu desăvârşire orice speranţă...
Unica pasiune a lui Cinci-Dragoni rămâne, în ciuda mariajelor sale
şi a oricărei legături umane, orezul – venerat, pe alocuri, cu o fervoare de-a dreptul mistico-erotică (emblematice fiind momentele
când protagonistul contemplă depozitul plin al magazinului său, sau
când atinge boabele de orez cu o tandreţe pe care nu o are niciodată
faţă de vreo fiinţă umană). În mod ironic, tocmai faptul că e atât de
priceput în evaluarea olfactivă şi vizuală a acestuia îl salvează de
otrăvirea pusă la cale de nora sa... Su Tong sugerează că doar cei
care au suferit de foame pot ajunge să trăiască în acest mod, dar
numeroase personaje ale cărţii par devorate, la rândul lor, de patimi asemănătoare, orezul putând fi, la nevoie, în cadrul generaţiilor care urmează, înlocuit cu banul ori cu puterea. Dar, dincolo de
aceste amănunte, orezul reprezintă lumea, iar lumea, întregul univers, e exprimat şi reprezentat de orez, acesta e unicul standard şi
singura unitate de măsură pe care le utilizează Cinci-Dragoni pentru
a se raporta la toţi cei din jur şi chiar la el însuşi, considerându-se valoros şi puternic doar atunci când deţine suficiente rezerve de orez..
Romanul e marcat de un stil concis şi frust, unele dialoguri dintre personaje părând chiar excesiv formal(izat)e şi, pe alocuri, pur
exterioare. Dar asta se întâmplă tocmai pentru că autorul a dorit –
şi a reuşit – să redea într-un mod cât mai adecvat atmosfera din
jurul lui Cinci-Dragoni şi, ulterior, din familia acestuia, relaţiile fiind
întotdeauna monotone – cu excepţia momentelor când sunt animate de interese pur materiale. În felul acesta, Lumea de orez capătă, pe tot cuprinsul său, o stranie putere de fascinaţie ce
subliniază excelent viziunea pesimistă a autorului cu privire la
această lume, dar şi modalitatea sa de a sublinia, în ciuda ticăloşiei
majorităţii personajelor, uluitoarea lor vitalitate, putere de mobilizare şi forţă de acţiune.
Unii exegeţi au afirmat, imediat după apariţia cărţii, că suntem
în faţa unui tablou cuprinzător al urii şi al dorinţei de răzbunare,
dusă la capăt cu orice preţ. Şi e adevărat: Su Tong sondează, cu mijloace proprii, sufletul uman, descrie totul în detaliu, iar rezultatul nu
e deloc unul frumos (în sensul exterioarei calofilii) şi au atât mai
puţin de natură să dea speranţe. Tocmai de aceea, Cinci-Dragoni nu
devine eroul cărţii, ci veritabilul antierou al unei lumi care, lipsită
fiind de posibilitatea salvării spirituale, exclude cu desăvârşire eroismul ori dăruirea. Iar dansul fantomatic şi neîncetat, în paginile Lumii
de orez, al mult mai multor păcate decât tradiţionalele şapte (cele
occidentale consacrate...) transformă textul în viziune de coşmar,
apropiată de universul hipnotic al creaţiei plastice a lui Hieronymus
Bosch.

Su Tong, Soţii şi concubine. Traducere şi note de Ionela Voicu,
Iaşi, Editura Polirom, 2016.
Su Tong, Lumea de orez. Traducere de Dinu Luca,
Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2016.
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Mircea Braga

Omul fără lume și timp

Scris în 1931, dar tipărit în 1935, romanul Orbirea al lui Elias
Canetti a fost considerat canonic de-abia după ediţiile în franceză și
engleză, la reeditarea din 1963. Atașat „modelului” conturat, mai
târziu, de Pascale Casanova, ca avându-l în prim plan pe Joyce, interesul comentatorilor s-a centrat fie pe structura sa compoziţională, provocatoare la vremea respectivă, fie – prin dublarea lecturii cu
cea a amplului său eseu din 1960, Masele și puterea, dar și cu decantarea consecinţelor anomaliei deceniului fascist – pe depoziţia
conţinută, vizând degradarea constantă a peisajului civilizaţiei actuale. Pentru aceasta din urmă, eticheta „capitalistă”, atașată
fenomenului de către „stânga” europeană, mai apăsată în receptarea critică din spaţiul comunist, era premeditat element de
deturnare, chiar paginile finale ale eseului menţionat alimentând o
viziune generalizată: „În cadrul producţiei moderne, vechiul conţinut
al haitei (forma primară a masei – n.n.) de înmulţire și-a găsit o dezvoltare atât de enormă încât, prin comparaţie, toate celelalte conţinuturi ale vieţii dispar. […] Dacă există o credinţă căreia popoarele vitale
ale acestei lumi îi cad pradă unul după altul, aceasta este credinţa în
producţie, furia modernă a creșterii, a înmulţirii”. Iar creșterea nu
ocolește nici demograficul, privit în funcţia sa necesară ca sursă a
forţei de producţie.
Totuși, miza romanului nu se înscrie decât tangenţial pe
această direcţie, detaliile alunecând dinspre semnificaţii de
suprafaţă, chiar dacă uneori apar ca sigilate, spre unele supuse unui
registru cu deschiderea lăsată la dispoziţia unui proces de decantare poate intenţionat tulburat. Cum vom încerca să arătăm în
cele ce urmează, schiţa explicativă de la începutul romanului ţine
de un artificiu liniar, în cele din urmă inoperant: revăzând sinuciderea prin înfometare a marelui bibliotecar din Alexandria, Eratostene, când acesta conștientizează iminenta pierdere a vederii,
Peter Kien, personajul principal al romanului lui Canetti – făcând jurământul „să-și caute de bună voie moartea, de îndată ce va fi
ameninţat să orbească” – nu se va înscrie pe o atare traiectorie. Cel
puţin nu „la propriu”, ci într-o expectativă prea puţin probabilă:
„Ochii lui funcţionau la perfecţie – o calitate importantă pentru un om
de patruzeci de ani, care stă toată ziua aplecat peste cărţi și manuscrise. Dimineaţă de dimineaţă, ochii lui îi dovedeau ce bine le mergea”.
Iar în final, înlătură îngrijorarea fratelui său – care, găsindu-l stând
în întuneric, consideră că o face pentru a-și menaja privirea –, mărturisindu-i: „Ochii mei sunt perfect sănătoși”. În fapt, conflictualul se
insinuează în roman nu ca simplu accident fiziologic, ci în ordinea
unor esenţe care supun „orbirea” ca metaforă, acoperind stratul existenţialului în care se confruntă orizonturi fiinţiale închise în sine
prin constrângeri deopotrivă interne și externe. Putem fi de acord
cu Susan Sontag când afirmă că Elias Canetti „dizolvă politica în pa3/ 2019

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Biblioteca și irealismul realită/ii

tologie, tratând societatea ca pe o activitate mentală – barbară – ce trebuie decodată”, dar numai cu adresă la eseul Masele și puterea. Fiindcă, în economia romanului, prezenţa politicului este, practic,
ocultată, iar rolul patologicului, ca și cel al degradării fizice, este mai
degrabă unul de coloratură, dincolo de aparenţe funcţionând realităţi contradictorii, orizonturi care definesc întregul prin contrast.
Și astfel, dintru început, sub semnul unui „cap fără lume”, intră în
scenă biblioteca, topos care germinează un altceva: aici, alteritatea
desparte realităţile, „lumile”, spiritul și gândirea, dar – mai ales –
înţelegerea, trăirea, identitarul și puterile de delimitare.
În discuţia provocatoare pe care Georg Kien o poartă cu
fratele său, Peter, în încercarea de a înţelege ce s-a petrecut cu
acesta, el întoarce „istoria” până pe pagina copilăriei: „Când eram
copil, nu-ţi înţelegeam dragostea pentru cărţi. Eram mult mai puţin
deștept decât tine, n-aveam memoria ta incredibilă. […] Tu ai avut, în
vedere, de la bun început, ţelul tău”. Reţinem cele patru componente
esenţiale ale unei structuri psiho-volitive acceptate ca fiind constitutive – pasiunea pentru cărţi, memoria de excepţie, conștientizarea
timpurie a ţelului și perseverenţa în urmărirea acestuia –, ceea ce ne
trimite înspre un „destin” aproape pre-constituit, funcţionând întro mecanică elaborată pe aliniamente de acumulare exclusiviste,
într-un registru suficient sieși, controlat prin voinţa de a nu accepta
niciun element perturbator, de deturnare. Mai aflăm că, iniţial, lecturile sale fuseseră, firesc, haotice, aleatorii, efectuate în absenţa
factorului de control și selecţie, tratând cărţile „pe toate egal și
echitabil”, decantarea survenind în timp: „Unele dintre cărţile acelea
mizerabile le va citi în anii de mai târziu numai pentru că s-a familiarizat cu titlurile lor din fragedă copilărie”. Deși nu ni se comunică nimic
despre secvenţele pregătirii sale școlare, calitatea de „doctor”,
prezentă în abrevierea antepusă numelui, precum și activitatea sa
știinţifică ne indică o calificare la nivel academic: „Poseda mai bine
de douăsprezece limbi orientale. Și, bineînţeles, câteva occidentale. Nici
o literatură a globului nu-i era străină. Gândea în citate, scria în paragrafe bine cântărite. Nenumărate texte îi datorau lui reconstituirea. […]
Studiile sale de până acum – puţine la număr, dar constituind, fiecare,
fundamentul altor o sută de studii – îi creaseră faima de primul sinolog
al epocii sale”. Cu o celebritate atinsă la patruzeci de ani și perspectiva unei activităţi desfășurate încă vreo treizeci, fratele său îl vedea
omagiat post-mortem măcar în China, ţara a cărei cultură îi devenise o a doua, dacă nu chiar prima patrie spirituală.
În timp, Peter Kien și-a constituit spaţiul, personalizat și securizat, necesar existenţei sale consacrate scrisului: o bibliotecă
adânc specializată, exclusivistă, compusă „doar din douăzeci și cinci
de mii de cărţi”, ocupând „patru camere-vagon, înalte și spaţioase”,
din apartamentul a cărui ușă „era asigurată cu trei broaște compli65
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cate”. Crease un interior armonizând necesitatea cu siguranţa și sobrietatea, o atmosferă facilitând concentrarea: „Zilnic, înainte de-a se
așeza la birou, binecuvânta ideea aceasta și consecvenţa cărora le datora împlinirea dorinţei sale supreme: posedarea unei biblioteci
cuprinzătoare, ordonate și complete în toate privinţele, în care nu era
nici o mobilă de prisos, nici un om inutil care să-l distragă de la gândurile serioase”. Dar, treptat, semnificaţiile trec, în roman, dincolo
de natura obiectuală a bibliotecii, deschizându-se către „realitatea”
unui cronotop și, apoi, a unei „singularităţi” funcţionând ca unic
mediu existenţial al personajului, ca o condiţie fiinţială închisă în
sine, impenetrabilă, suficientă sieși. Biblioteca dezvoltă, astfel, o
altă realitate, o lume, un univers, aflate în determinarea unui „adevăr” inconturnabil. Iar în interiorul cronotopului, având o atare legitimare necondiţionată, subiectul face corp comun cu obiectul,
procesul menţine și acoperă vital o unică prezenţă, cea a lui Kien.
Starea de fapt devine a unei organicităţi care, în „absolutul” ei, mai
lasă loc și unui straniu paradox: cărţile din bibliotecă folosesc doar
verificării modului de structurare formală a ideilor, a corectitudinii
citatului, întrucât – lectura lor fiind consumată cândva în trecut –
memoria uluitoare a savantului îi pune la dispoziţie, permanent, „o
a doua bibliotecă, la fel de bogată și demnă de încredere ca și cea adevărată” (deși nu credea „că geniul înseamnă memorie, așa cum se admitea tot mai frecvent în ultima vreme”). Mai există, chiar, și o a treia
„arhivă”, cu acoperire în același principiu al rigorii știinţifice, dar o
anexă rareori consultată, de unde și dezordinea în care se află:
„Arhiva asta mergea îndărăt până la epoca studenţiei lui. Pierdu ore întregi doar pentru a căuta un fleac al cărui conţinut îl cunoștea, oricum,
pe dinafară, și asta numai de dragul unei simple confirmări scrise. Citea
treizeci de file, și nu-i trebuia decât un rând”.
Dar regula „vieţii în act” atent dirijat, așa cum s-a desprins ea
până aici, mai deţine o componentă esenţială, operând drept refuz,
desprindere, chiar suprimare a oricăror relaţii cu exterioritatea, în
sistem de izolare menţinându-se până și cele de asigurare a minimului necesar cotidian. Închis în universul bibliotecii, vieţuind în
acesta, Peter Kien privește lumea reală ca pe o circumstanţă iremediabil nesemnificativă în raport cu ceea ce e constituit ca normativ al fiinţării proprii. Scurta plimbare de dimineaţă nu și-a
interzis-o niciodată, ţinând – ca și „accidentul” hranei – de un oficiu
al superficiilor „igienice”. Refuză a coresponda cu alţi specialiști, procedând similar, deja de mult timp, până și cu singurul său frate. A
respins, cu notificări sarcastice, ofertele, nu puţine, de a accepta încadrarea ca profesor la diferite universităţi. Publică rar în reviste de
specialitate, iar la congrese sau simpozioane cu participare internaţională își trimite doar comunicarea, gest și el însoţit de precizări
ironice, dar, totuși, conștient de importanţa, de valoarea planșei de
idei propuse dezbaterii. În felul său, Kien este un anahoret al știinţei, unul care își consumă satisfacţia și – de ce nu? – orgoliul exclusiv în spaţiul intimităţii.
În acest cadru, s-a vorbit despre natura patologică, maladivobsesivă a personajului, despre paranoia care ar explica conflictualul care, în cele din urmă, ar contura un destin tragic. Sau, pe o
altă scală a semnificaţiilor, despre antinomia, despre imposibila armonie între spiritualitate și nivelul comun al concretului existenţial,
al degradării vieţii moderne. Ceva, însă, nu rezonează întru totul
convingător în atari aserţiuni: de fapt, naturalitatea însăși se află
deschisă înspre posibilitatea fiinţării pe planuri diferite, până la a
se oferi ca șansă de a trăi în realităţi aparent separate, paralele, în
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cele din urmă, totuși, complementare. Oricum am privi lucrurile,
structura socială nu a fost și nu este, probabil nici nu va fi oglinda
fidelă a structurii naturalităţii: maladivul nu-l putem atribui celei
din urmă, fiindcă nu-l poate conţine, naturalitatea (știm de mult
aceasta) nu se recunoaște în morală, în „categorii” ca posibil și imposibil ori în ireductibilitatea contrariilor. Chiar în raport cu știinţa
de ultimă oră, conceptele devin friabile când sunt așezate opoziţional: masă și energie, existenţă și non-existenţă, materie și spirit,
voinţă și destin, distrugere și creaţie etc. Dar să-l urmărim mai departe pe Peter Kien.
Privite în absolut, nu de incompatibilitatea „lumilor” e
vorba, ci de un reflex mecanic al concentrării, al exclusivismului în
reacţiile personajelor aflate în planuri diferite: exerciţiul univoc și
rutinier al mentalului se opune efortului de înţelegere a dinamicii alterităţii, conducând la excluderea posibilului prin fatală inaderenţă.
Perspectiva poate fi dublă, cum o detaliază, de pildă, J.-J. Wunenburger: „Imaginariile noastre se exercită asupra lumii și oamenilor, iar
în ambele cazuri, putem fie să le reprezentăm ca asemănătoare, chiar
identice cu noi (ceea ce duce la riscul de a apărea ca ficţiune din mo-

ment ce fiecare fiinţă este absolut singulară), fie ca diferite, heterogene,
radical altfel”. În romanul lui Canetti, se alcătuiesc perechi relaţionare artificiale, ca „unităţi” supuse fie constrângerii, fie interesului meschin, astfel încât zona de contact devine conflictuală
dintru început. Imaginea singularităţii desăvârșite o oferă Peter
Kien: trăind în „realul” bibliotecii, afirmaţia sa că știe „prea multe despre oameni” are, totuși, firescul ei, ţinând cont nu numai de declasarea din constatarea că „mai de preţ decât oamenii” sunt cărţile,
ori de faptul că biblioteca „îi ţinea loc de oameni”, ci mai ales de faptul că întregul orizont al cunoașterii sale nu deţine nimic din experienţa cotidianului, a vieţii din jur, ci se edifică doar pe stratul
prelucrat ca univers livresc. „Adevărul” este, sub acest aspect, un
punct de vedere în funcţie de statutul, calitatea și poziţia observatorului. Așa intră în scenă, dintr-o altă geografie, cea a cotidianului,
elemente ale „masei” (primar: haită – sensul lui Canetti) amorfe,
unele chiar din zona lumpenului, esenţe stabile, doar în forme și atitudini vag diferenţiate. Excepţie face Georg Kien, venit dintr-o realitate paralelă, într-un fel, cu a sinologului, cea a știinţei, dar
structural alta: e suportul demersului de înlăturare a conflictualui,
psihiatria aducându-l, în timp, nu de puţine ori, în prezenţa „accidentelor” de natură apropiată sau similară celui din roman. El poate
domina masa, nu și nexul pus în mișcare de o conștiinţă puternică,
de o raţiune tăioasă și intolerantă, ca a sinologului, în faţa oricărei
iniţiative de reformulare a „adevărurilor” stratificate ca „tablă a
legilor”.
Conflictualul care apare la contactul dintre „lumi” diferite
are, aici, la bază neînţelegerea: logica, pe întreaga sa planșă evaluativă și justificativă (cauzalitatea acţiunii ca atare), nu este operantă
la translarea dintr-o realitate în cealaltă. Gesticulaţiile dintr-un plan
devin, în celălalt, adversative, fiind exercitate în condiţii de inadecvare, rigoarea în cauzalitate va fi grav alterată, receptarea semnificaţiilor devenind acut falsă, astfel încât eroarea în acţiune se
finalizează ca perturbare fatală în ambele existenţe, fiinţarea unui
actant fiind alterată de neînţelegerea datelor celui aflat în faţa sa.
Therese Krumbholz, noua menajeră a lui Kien (precedenta fusese
concediată în urma dispariţiei unei cărţi din bibliotecă), este șocată
de viaţa austeră și monotonă a sinologului, dar – abilă în a nu pierde
avantajele noului serviciu – se arată extrem de atentă faţă de obiec3/ 2019
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tul-idol care definește spaţiul locuinţei. Acceptul nu acoperă, însă, și
înţelegerea, aparenţele induc falsul, drept care și Peter Kien, la rândul său, desprinde din atitudinea menajerei un atașament sincer,
consonând cu convingerile sale: „Am să mă însor cu ea! Femeia asta
e cel mai bun mijloc de a-mi păstra biblioteca în bună rânduială. În caz
de incendiu mă pot bizui pe ea. Dacă aș fi construit o făptură după planurile mele, n-ar fi ieșit atât de folositoare. Are aptitudini bune. Este înnăscută să poarte de grijă cuiva. Are idei sănătoase. În inima ei nu s-a
cuibărit nici un individ din gloata analfabeţilor. […] Inima ei aparţine
cărţilor”. Căsătoria nu va fi, însă, consumată în termeni reali, fiindcă
sinologul o privește doar ca pe un soi de contract de asigurare a lui
și a bibliotecii. Șocul intervine în momentul în care, devenită
stăpână, Therese își aduce în casă, în bibliotecă, „lumea” ei, radical
supusă intereselor meschine ale „lumii fără cap”: acumularea materială, captarea atenţiei bărbaţilor, provocările vulgare și atitudinea ostilă faţă de „normalitatea” dorită de Kien. Ajuns victimă
a erorii săvârșite prin incapacitatea de a desprinde, în concretul cotidianului, aparenţele de fondul constitutiv, sinologul rememorează
prea târziu gândul vechilor înţelepţi ai Chinei, delimitarea urmând

scara de valori pe care o vom întâlni și în Masele și puterea: „... am
uitat de mine pentru că am uitat de marele nostru maestru Mong care
spune: «Ei acţionează și nu știu ce fac; își au deprinderile lor și nu știu
de ce; parcurg calea întregii lor vieţi și totuși nu-și cunosc drumul: așa
sunt ei, oamenii gloatei». Feriţi-vă totdeauna, și fără excepţie de oamenii gloatei, cu aceste cuvinte ni se adresează maestrul. Ei sunt periculoși, pentru că n-au cultură, deci n-au raţiune”.
Exclus din lumea bibliotecii, dat afară din propria locuinţă,
va putea fi manipulat și de alte două exemplare aparţinând masei
vulgului: piticul cocoșat Fischerle și intendentul Benedikt Pfaff,
poliţist pensionar, ambii urmărind a-l spolia și de ultimii bani care
îi mai rămăseseră, în perspectivă rămânând doar vinderea cărţilor.
Succesiunea șocurilor primite, printre care și cercetarea sa, a Theresei și a intendentului la poliţie, are drept consecinţă adâncirea sentimentului non-identităţii, exteriorizată ca alienare. Falsul se
generalizează și, ca atare, prăbușirea interioară devine inevitabilă,
ca nerecunoaștere de sine, dependent de capriciile și interesele violentului intendent. Om al cărţii, creator și, totodată, parte a universului imaginar a cărui „realitate” îi este singura familiară ca
„adevăr” al fiinţării și pe care o poate controla, sinologul mai deţine
încă, surprinzător, calitatea de operant: în imaginar, suprimarea
erorii și refacerea pasajului temporal, pentru el neant al nenaturalităţii, sunt posibile. În conștiinţa și conștienţa sa, fiindcă în imaginar intenţia se traduce ca înfăptuire, el își ucide soţia, dar, imediat,
va sesiza că, până și în „adevărul” și logica lumii sale, fiind criminal,
pasul următor va aduce, inevitabil, pedeapsa. Enclava bibliotecii însăși își etala fragilitatea: cultura – preciza Canetti în eseul amintit
deja – fusese „o centură de fortificaţii împotriva masei din el însuși”,
dar nu-l apărase nici de el, nici de exteriorul care-i invadase realitatea; devenise omul din haită care ucisese.
Înștiinţat că fratele său are manifestări comportamentale
nefirești („Sunt totalmente ţicnit” – e cuprinsul telegramei pe care io trimisese Fischerle lui Georg Kien, dar semnând-o „Fratele tău”),
psihiatrul se hotărăște să-l viziteze: nu se mai văzuseră de doisprezece ani, dar „dintre veștile cu putinţă, aceasta era cea la care se
aștepta mai puţin. O glumă proastă? O mistificare? Nu. Împotriva acestui lucru pleda cuvântul «ţicnit!». Fratele lui nu folosea asemenea expresii. Dacă totuși folosea cuvântul ăsta, atunci ceva nu era în regulă”.
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Georg știa foarte bine că identitarul clădit, în cazul sinologului, pe
realitatea bibliotecii, înseamnă, în primul rând, specializare, ceea ce
nu înlătură dimensiunea obsesivă a practicii, nu însă până la limita
patologicului organic. Aparenţa are ceva din indicii fobiei, ai monomaniei, chiar ai monoideismului, dar, în ordinea acuităţii lor, nu
prezintă formele impenetrabile ale maladiei. De aceea, în discuţia
cu fratele său, pe care psihiatrul o conduce cu abilitatea profesionistului, reușește să inventarieze ordinea, natura și agenţii provocatori, stabilind succesiunea traumelor, considerând că suprimarea
formelor, a cauzelor de suprafaţă, va determina revenirea la statutul fiinţial anterior, reușind să restabilească ordinea tulburată. Dar
Georg este el însuși un om al concretului, al prezentului și al normativelor acestuia. Cu fineţea și puterea de pătrundere ale celui
care avea acces la esenţe, sinologul îi dislocă și îi expune fratelui
său adevărul că disciplina acestuia, psihiatria, n-a reușit, încă, să
treacă dincolo de palpabil. El îi reproșează, bunăoară, că, la sanatoriul pe care îl conduce, nu poate decât mima înţelegerea „bolnavilor”, că relaţia instituită psihiatric este una de desprindere a
superficiilor din manifestările conflictuale între identitar și alteritate, a celor care, de fapt, se sprijină pe datele de substrat ale unor
realităţi diferite. Altfel spus, aproximarea substanţei prin mișcarea
de suprafaţă a unor forme pe care le raportezi la o altă esenţă
devine un act de neînţelegere, obscuritatea fiind întâmpinată cu
soluţii tot obscure, deci false.
Evident, psihiatrul nu acceptă teza, considerând că acolo
unde vindecarea nu este posibilă, ameliorarea rămâne o ţintă necesară. Iar cu aplicaţie în cazul sinologului, el va înlătura accidentele,
nu și cauza; n-o înţelesese, fiindcă identitarul său e supus aceluiași
exterior cu care se confruntase dur Peter Kien, deși – de pe treapta
sa superioară în raport cu mediul imund cu care sinologul intrase în
contact – fără agresivitatea desprinsă din imprevizibilul violent al
masei. Și, astfel, după plecarea fratelui său, Peter Kien va primi, de
data aceasta hotărâtor, încă două șocuri, cu impuls din substrat, în
forma radicală a înţelegerii destinului universului său, acoperit formal și în substanţă de existenţa bibliotecii. Devine „conștient” că o
crimă (inexistentă în fapt, dar „reală“ pentru el) va fi sancţionată
prin scoaterea sa definitivă din propria-i realitate, realitate care va
fi și ea trimisă în neant în structura ei vizibilă: biblioteca va fi distrusă fie prin ardere (el „vede” incendiul de la Theresianum, loc pe
care îl considera o bibliotecă transformată în loc de degradare a
cărţilor), fie prin risipire, fie prin preluarea ei de către fratele său, în
realitate tot un exponent al exteriorităţii. Se vede pe sine în ipostaza
omului fără lume și fără timp. Gândindu-se la biblioteca din Alexandria, dar la aceasta doar ca exponenţială, va prefera să-și piardă
lumea și pe sine odată cu ea, o libertate a neantului obţinută prin
foc: „Când îl ajung flăcările, în sfârșit, râde atât de răsunător cum n-a
mai râs niciodată în viaţa lui”. Poate că râsul lui Peter Kien spune că
structura opoziţională identitar-alteritate este ea însăși o iluzie, că
există doar un nesfârșit șir al identităţilor, în faţa căruia ești constrâns – pentru a cuprinde lumea, dincolo de bine și de rău, cum
spunea filozoful, prin acceptare. Dacă simţurile ne aduc în faţă
(cazul lecturii romanului) plăcerea sau neplăcerea, catharsisul poate
însemna și întoarcerea la noi înșine, reidentificându-ne. Războiul lumilor poate sfârși și așa.
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Horia Stamatu despre Nae Ionescu şi ucenicii săi

Ciorne și zile

Cadre de pornire. De numele lui Horia Stamatu (Stamato-

pol) (Vălenii de Munte, 9 sept. 1912 – 8 iulie 1989, Freiburg) au auzit
foarte puţini oameni obişnuiţi sau intelectuali, chiar şi dintre cei ce
nu au ratat deloc experienţa tragică a totalitarismului românesc. A
fost poet, ziarist, eseist şi traducător (din San Juan de la Cruz, Jean
Cocteau, M. Heidegger), a trăit vreo trei decenii în România Mare,
restul vieţii (din 1941) petrecîndu-l în spaţiul atît de variat şi de tensionat al diasporei româneşti. Licenţiat în filozofie (1937), doi ani de
drept, profesor suplinitor de filozofie şi română la Liceul „Dimitrie
Cantemir” din Capitală (1936-1937), redactor la „Enciclopedia României” (1938-1941), sub conducerea lui Mircea Vulcănescu, redactor la Buna Vestire (din toamna lui 1940), oficios al Mişcării Legionare
(în care s-a înrolat în 1937), ziar la care colaborează încă din 19381.
După rebeliunea legionară din ianuarie 1941, la care a participat, va pleca din ţară prin Bulgaria, pentru a ajunge în Germania, dar este luat prizonier şi internat în lagărele de concentrare de
la Rostock şi la Buchenwald (1942-1944). La Rostock editează Ev nou,
revistă legionară, şi tot atunci colaborează la Axa, unde a fost, pe
cînd era în ţară, redactor. Lucrează apoi (1944-1945), alături de Paul
Costin Deleanu şi Crişu Axente, la postul de radio Donau, pentru
secţia română, un serviciu aflat atunci „la dispoziţia Guvernului Naţional de la Viena”2, în fruntea căruia se afla Horia Sima3. În febr.
1946, încadrat în lotul „criminalilor de război” (din care mai făceau
parte: Vintilă Horia, Ion Sân-Giorgiu, mitropolitul Visarion, Alexandru Gregorian), va fi condamnat în absenţă la închisoare pe viaţă
(în 1961, printr-un ordin al ministerului nostru de Interne, va fi dat
în urmărire pe ţară; nu a fost niciodată graţiat).
Va trăi, succesiv, la Freiburg (1946-1948), într-o chilie a unei
case medievale, oraş în care va fi lector de limbă şi literatură română în Catedra de romanistică a lui Hugo Friedrich, după cum tot
aici continuă să studieze filosofia cu Max Müller, succesorul lui M.
Heidegger; la Paris (1948-1950), în cadrul Centrului Român de Cercetări (al cărui director era Mircea Eliade); la Madrid (1951-1961), în
redacţia revistelor Libertatea Românească şi Fapta, după care, în
1961, se reîntoarce în acelaşi oraş din Germania.
Făcînd parte din generaţia anilor ’30, Horia Stamatu a debutat ca poet în revista Floarea de foc (1932), condusă tot de un poet,
Sandu Tudor, director şi al publicaţiei Credinţa. Debutul editorial şi
l-a făcut cu Memnon (1934), carte premiată de Fundaţiile Regale cu
„Premiul scriitorilor tineri” needitaţi, alături de Eugen Ionescu (Nu),
Emil Cioran (Pe culmile disperării), Constantin Noica (Mathesis sau bu68

curiile simple)4. În acelaşi an, dar înainte să îi apară cartea, va fi prezent cu trei poeme („Memnon”, „Poetică” şi „Epilog”) în „Antologia
poeţilor tineri” (colecţia „Scriitori români contemporani”, sub egida
Fundaţiei pentru Literatură şi Artă „Regele Carol al II-lea”), alcătuită
de Zaharia Stancu şi Ion Pillat.
În exil, va scrie versuri, eseuri de filozofie a culturii şi de
istorie a mentalului românilor, texte apărute în Destin, Revista scriitorilor români, Cuvântul românesc, Libertatea românească, Cuvîntul în
exil, Prodomos, Limite, Caete de Dor, poate cele mai importante. Dintre cărţile scrise în refugiu amintim: Recitativ (1963), Dialoguri (1964;
versiuni germană şi spaniolă: 1968, 1971), Contrapunct (1969), Punta
Europa (1970), Kairos (1974; ediţie rom. 1995), Jurnal (1976), Imperiul
(1981; ed. rom. 1996), Cantata Învierii (1982), Rugăciune de ziua Mariannei (1983), Cartea Regilor şi Împăraţilor (1984), Ego Zenovius… (ed.
rom., 2001), 47 de scrisori de la Horia Stamatu ( ed. rom., 2005), Paul
Miron, În corespondenţă cu Horia Stamatu (2007).
Ca mulţi exilaţi, Horia Stamatu a rămas tot timpul indezirabil regimului comunist, evaluarea critică, deloc unitară, a creaţiei
sale producîndu-se abia în climatul estetic, de autonomie a valorilor din perioada postdecembristă5. Opiniile critice au fost însă
opuse atît asupra poetului, dar mai cu seamă în legătură cu publicistica sa începută masiv la Buna Vestire şi continuată apoi în exil.
Se crede de altfel că ar fi vorba de „războiul culturii oficiale împotriva gînditorului Horia Stamatu”6. Dacă pentru Gh. Grigurcu, Stamatu rămîne un „poet puternic”, poate cel mai „ancorat în etnic” de
la Blaga încoace, aşa încît „autorii favorizaţi ai ierarhiei lirismului
românesc contemporan, ierarhie adesea încă stînjenitor de oficioasă, se cuvine a-şi strînge rîndul pentru a-i face loc“7, în schimb,
Alex Ştefănescu află în el un „poet fără mare talent, dar cu o intensă,
dramatică conştiinţă de poet”, dedicat trup şi suflet mitului românismului şi „chinuit de un veşnic dor de ducă şi de vocaţia de cosmopolit”, în vreme ce eseurile lui Stamatu îi creează impresia „unor
mari elanuri ale gîndirii împotmolite într-o argumentaţie tautologică sau într-o erudiţie etalată fără graţie”8. Iar Florin Manolescu,
depăşind valul de elogii venite dinspre un Eugen Ionescu, Virgil Ierunca, Basarab Nicolescu, Paul Miron, Vintilă Horia, preamăriri care
au mers pînă la asemănarea cu Novalis ori Leopardi, cere mai multă
prudenţă critică în evaluarea operei lui Horia Stamatu, a cărui poezie cel puţin, în România comunistă, nu poate fi desprinsă de trecutul lui legionar. Tonul din volumul Kairos, atît de favorabil
comentat, îi apare lui Florin Manolescu exagerat şi impropriu prin
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stilul lui „întortochiat-vernacular” şi cu „versuri pline de ermetisme
scrîşnite” , căci „nu este dat de satisfacţia de a fi nimerit conjunctura
magică în care totul (inclusiv resurecţia Domnului Iisus Hristos) devine posibil, ci de stilul confesiv al evangheliştilor biblici sau al oracolelor antichităţii, transformat de poet în bolboroseală
criptică”9. Concluzia criticului era că nu se justifică punerea lui Horia
Stamatu în fruntea listei care cuprinde numele unor poeţi ai exilului cu adevărat importanţi: „Aron Cotruş, Vintilă Horia, Alexandru
Busuioceanu, Ştefan Baciu, plus avangardiştii exilului regal, Tzara,
Gherasim Luca, Voronca, Fundoianu (care deşi au ieşit din limba română, au rămas fixaţi în evreitatea lor românească) sau pe Ion Caraion, Ilie Constantin şi Mihai Ursachi, din exilul republican”.
Pentru a-i diminua din faima de poet, unii pun în oglindă
poetul din refugiu cu poetul din ţară, cel care, alături de Radu Gyr,
n-ar fi făcut altceva decît „să cînte, cu strofe macabre, legiunile asasine” (Marian Nazat). Monica Lovinescu nota în jurnalul său (30 oct.
1982) că Stamatu era stăpînit de o idee fixă, de mania persecuţiei, şi
anume, că „toţi îl persecută ca… legionar”1. Iar Teodor Cazaban spunea că Eugen Ionescu ar fi scris Rinocerii „gîndindu-se la figura, la
chipul lui Stamatu”1. Lipseşte însă inexorabil „dreptul la replică” al

celui ce îşi trăieşte acum eternitatea, mai cu seamă că Horia Stamatu era foarte sensibil la judecăţile abătute asupra operei sale
(discursul criticului Ion Negoiţescu despre poezia sa religioasă l-a
dus în preajma unui infarct).
Un lucru îmi este însă limpede: oricît exces ar fi în poezia,
eseistica sau ziaristica lui Horia Stamatu, se cuvine să avem faţă de
opera lui o atitudine echilibrată în decelarea adevărului literar sau
a celui metaforic. Să fim îndrumaţi de îndemnul lui Heraclit: cine
sapă după aur munceşte mult şi găseşte puţin. Nu e un efort obişnuit în truda depusă pentru a da peste grăuntele de aur din zăcămîntul de minereu. Pînă în 1989, au rămas ca repere critice tari, în
spaţiul românesc, puţinele rînduri pe care i le rezerva G. Călinescu1
în istoria sa din 1941. Negîndu-i originalitatea lirică, criticul credea
că Memnon era „imitarea, pastişarea aproape” după Jean Cocteau
şi Pierre Reverdy. Versurile, „nedeliberate şi în proză”, i se par „simple creionări”, „acceptînd absurdul cu ingenuitate prefăcută, asociind cu concertată nepăsare cotidianul cu solemnul, tramvaiul cu
îngerul”. În concluzie, o poezie a dicteului automatic, „fără nerv personal”, cu versuri „improvizate”, altfel spus, poetul „călătoreşte
«fără bilet»1, adică fără legitimaţia oficială a marilor teme lirice”.
Deşi premiată la apariţie, Memnon, prin cele 44 de poeme,
trezea atunci lui G. Călinescu, în 1941, doar un interes „teoretic”,
fără a observa însă înrîurirea fecundă a poetului ce venea dinspre
literaturile franceză şi germană şi fără a avea intuiţia unei combustii lirice care va izbucni ulterior1. Desigur că e mare distanţă între
poetul interbelic Horia Stamatu şi creaţia sa lirică din exil – bunăoară, volumul-antologie Kairos (Madrid, 1974; reuneşte poeme
scrise între 1945-1973), ca să luăm un reper poetic –, operă care-l va
impune drept unul dintre cei mai mari poeţi pe care i-ar fi avut diaspora românească, după aprecierile unor critici1 sau ale unor creatori. Aşa încît cad complet în derizoriu şi defăimare cei care, pentru
a invoca o expresie uzual-vulgară, cred că Horia Stamatu fuma chiştoacele lui Ioan al Crucii, Cocteau sau Reverdy.
Mirc ea Vul cănescu sau „ ac ti vismul disperării”. Un lung
eseu consacra Horia Stamatu lui Mircea Vulcănescu în publicaţia
Prodomos1. Suntem la jumătatea deceniului şapte al secolului tre3/ 2019

Revistă de literatură şi artă / Sibiu
cut, cînd teoretic pare că se sfîrşea (dar fără să se încheie) aşa-numitul „obsedant deceniu” (M. Preda). Generaţia lui Mircea Eliade se
simţea cumva sleită de puteri după ostracizarea la care fusese supusă. Puşcărie, scoaterea numelui şi a operei din circuitul public al
valorilor, trecerea forţată în eternitate – acestea erau vămile prin
care trecuseră mulţi dintre generaţionişti.
Pentru salvaţii de la dezastru, ceva raze de noroc al reabilitării se iveau după 1964, cînd sunt graţiaţi cei care au rezistat pedepselor aplicate şi cînd semnătura lor revine, palid, în sfera
publică, alături de o prezenţă, şi ea firavă, în agora. Constantin
Noica iese din închisoare şi îşi găseşte un loc de muncă la Centrul de
cercetări logice din Bucureşti, Petre Ţuţea (protejat cîndva de Lucreţiu Pătrăşcanu), eliberat şi el din detenţie tot prin amnistia din
1964, se pregătea pentru un rol socratic, Mircea Vulcănescu trecuse
aureolat de demnitate în lumea celor drepţi, Mircea Eliade, Emil Cioran şi Eugen Ionescu se bucurau în Occident de roadele unei anume
notorietăţi, alţi membrii ai generaţiei, cei care slujiseră radicalitatea dreptei interbelice, îşi protejau grijuliu identitatea culturală în
diaspora, slujind, unii dintre ei, ideea românităţii.

Într-un asemenea context, Horia Stamatu se opreşte la
locul pe care-l ocupa în tabla de valori a culturii române Mircea Vulcănescu şi generaţia lui. Este impresionat, ca şi alţii, de efigia omului, unul „drept şi de o cinste exemplară”, fiind indiscutabil „dintre
cei mai dăruiţi reprezentanţi ai unei generaţii al cărui elan amintea
la un moment dat de elanul generaţiei de la 1848”. Aprecia totodată,
cu mari rezerve, stadiul la care ajunsese România Mare în perioada
interbelică, chiar dacă mai rămîneau de făcut prefaceri sociale, morale, economice şi culturale, pentru a atinge un grad de cultură şi civilizaţie mulţumitor. De regres găsea vinovat politicianismul din
spaţiul românesc, iar decalajul dintre sat şi oraş nu se diminuase, cu
tot elanul pe care-l manifesta partidul ţărănesc, în realitate unul „ţărănist” şi politicianist, „o copie, uneori ridicolă, a vechiului partid liberal”. După cum vedea ceva extrem de fertil în regalitatea noastră
de pînă la Carol al II-lea, care n-ar fi făcut decît să destrame România.
Combaterea politicianismului, crede Stamatu, ar fi fost
ţinta prioritară a generaţiei lui Vulcănescu. Poate implicit, credem
noi, şi asta pentru că orizontul esenţial pentru cei strînşi de Mircea
Eliade la un loc era mai degrabă unul cultural. Înfăptuirea marilor
sinteze culturale şi evitarea imixtiunii politicului – erau deziderate
prezente în itinerariul spiritual pe care Eliade îl fixa într-un foileton
din Cuvîntul (1927). Şi tot în „răspunderile” şi „chemările” acestei generaţii, mai spune Stamatu, era temperarea modernizării ţării noastre prin occidentalizări „de multe ori prea improvizate şi în răspărul
firii româneşti”. Stamatu acceptă, implicit, calea de evoluţie liberală,
aceea care punea accent pe modernizare prin noi înşine.
Acelaşi amestec al politicii era anatemizat cînd era vorba
de creştinism. După Vulcănescu, românii sunt opaci la fenomenul
cruciadei, la conexiunea evazivă dintre cruce şi cruciadă, proces care
generează excese inumane, aşa cum o dovedeau cele petrecute prin
dezastrul de la Nicopole sau prin cruciada libertăţii care se consuma
sub ochii contemporanilor. Martor al ascensiunii mişcării iniţiate de
A.C. Cuza, M. Vulcănescu, încă de cînd era student, se împotrivea
ideii de apărare prin conjuncţia dintre naţional şi creştin. Cu mijloace
diferite de la unul la altul, răul pe care voia să-l înlăture lupta istorică reprezenta altceva decît răul la care se împotrivea creştinismul.
Chiar dacă un Cuza se folosea de creştinism după modelul occiden69
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tal, acesta, creştinismul, poate cel mult să tempereze excesele istoriei. De aici şi tendinţa sistemelor totalitare, care elimină pe cît pot
influenţele venite dinspre creştinism, promovînd, cum ştim, o ideologie sprijinită pe un ateism agresiv.
În mijlocul unui atare proces, Mircea Vulcănescu reprezenta „unul dintre marii aleşi”, prin atitudinea lui de un „inatacabil
realism critic”, prin credinţa că viaţa socială se putea dezvolta apelînd la un sistem de idei potrivite, prin accentul pus pe ţărănime,
grup social dezamăgit de lipsa de soluţie a idealismului burghez şi
revoluţionar. De aici opţiunea lui Vulcănescu pentru o sociologie empirică şi respingerea soluţiilor ce ar fi venit dinspre un Spengler sau
Marx, străine şi anti-umane în raport cu sufletul românesc.
Optînd pentru creştinare sau recreştinare, Vulcănescu era
departe de pragmatismul mişcării de dreapta, oricare ar fi fost aparenta valabilitate a intenţiilor acesteia, de apărare a creştinismului.
I se părea însă un compromis a pune laolaltă scopul marcat istoric
al refacerii unui stat cu ţinta supra-istorică oarecum mai îndepărtată, cu mîntuirea. Accepta, cum am văzut, un factor de corecţie
venit dinspre creştinism, atunci cînd politicul devine agresiv şi maladiv. Nefiind însă aici şi acum, duşmanul creştinismului este nevăzut, căci pe autenticul anti-creştin îl aflăm mai degrabă în sinele
creştinului, nu în „altul” sau în ne-creştin. Des-creştinarea, spune
Stamatu, „este opera creştinilor, în lumea noastră occidentală (spre
deosebire de Africa unde creştinii au fost islamizaţi)”.
Realismul viziunii şi atitudinii lui Vulcănescu au fost reperele care i-au asigurat echilibrul, situarea la distanţă faţă de
„dreapta” sau „stînga” politică. Se manifesta astfel nu precum un
„burghez”, cum a fost acuzat, ci ca un gînditor lucid, deloc utopic.
Faţă de noua Constituţie, cea propusă prin plebiscit de Carol al II-lea,
a spus un ferm nu, fiindcă vedea limpede într-o atare lege fundamentală o anihilare, o îngropare a libertăţilor românului. Cum tot
aşa de mult se împotrivea aşa-numitului misticism al poporului nostru, sau misiunii sale mesianice. Primul este un privilegiu rar şi nu
prea ţine de popor (istoria e aici o dovadă aspră, chiar cînd sunt admise excepţii), iar mesianismul, după venirea lui Mesia, e un non
sens. Cum tot sărăcite de înţelesuri profunde sunt şi combinaţiile
făcute cu aceste vocabule: mistică naţională sau mesianism naţional, îmbinări golite din start de sens, fără adîncimea presupusă, un
fel de constructe „à la roumaine” asemănătoare momentului 1848.
Simţul religios profund sau al realului, umilinţa şi pioşenia românului nu trimit la mesianic sau mistic, nici la o înclinare materialistă
în faţa vieţii. Românii n-au investit cu absolut vreun factor relativ,
dar nici n-au procedat invers, să perceapă în cheie a relativului ceea
ce ţine de absolut, ceea ce se observă indubitabil din creaţia lor poetică şi artistică (de pînă la instaurarea regimului totalitar).
Fructificînd orizontul meditaţiei lui Max Sceler, Mircea Vulcănescu rămîne ca un spirit care a aprofundat fenomenologic, ca
nimeni altul, ideea de românitate (care este totodată, credem noi, şi
una de românitudine), sau spiritul românesc, aşa cum o face, între altele, în Dimensiunea românească a existenţei1. Dînd omului ceea ce
este al omului, constatăm aici diferenţa noastră specifică faţă de
Occident şi faţă de ethosul lui. Românii, spune Vulcănescu, sunt „undeva dincoace de Binele şi Răul faustic raţional al Europei moderne”,
iar Humanul a devenit la noi Omenia, o fortificaţie care nu a permis,
pînă la stalinism, ca statul să îmbrace haina vreunei ideologii. Hermeneutica omeniei întreprinse de Vulcănescu este, conceptual vorbind, înalt persuasivă şi, în egală măsură, seducătoare. El propunea
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o sinteză culturală şi soluţii originale ale problemelor vieţii, dar
după ce va fi realizată iniţial o „destrucţie aprofundată a ontologiei
apusene, de la Platon la Nietzsche”. „Abuzuri, conchidea Stamatu, şi
greşeli s-au făcut, dar România nu a practicat ororile «consacrate»
de hybrisurile dintr-o parte şi alta, în numele rasismului biologic sau
de clasă, în tot timpul războiului”.
Enunţurile lui Vulcănescu au o certitudine axiomatică şi
plinătatea de sine a gîndului sapienţial. Bunăoară, cînd înşiră determinaţiile spiritului românesc: „un fel specific de realism, cu momente magice şi romantice, formînd totuşi o unitate reală sui generis.
Ethos uman tragic, de un eroism resemnat şi minor deocamdată, în existenţa zilnică. Puternic geniu al inimii, azi fărămiţat în sentimentalism,
din cauze determinate. Uşuratec din sinceritate şi cu o anumită adîncime în simţul vieţii… Spre deosebire de Apusul european, o mare oroare
de Hybris. De aceea nu poate lua peste măsură în serios aparatul obiectiv al vieţii, fie el însuşi statul, noul moloch care ameninţă să înghită viitorul culturii. Prin el însuşi, spiritul nostru nu ar fi ajuns niciodată la o
criză cauzată de revolta lucrurilor împotriva omului, ca cea actuală
(vezi Scheler)”.
Horia Stamatu nu eluda, în analiza sa, dimensiunea dialogului pe care o avea acest „animator intelectual” numit Mircea Vulcănescu, fie că avem în vedere atmosfera instituită de revista şi
cercul Criterion, fie că ne referim la motivaţia pe care le-a imprimato unor spirite precum Mircea Eliade sau Constantin Noica (să nu
uităm din acest lanţ nici veriga, poate cea iniţială: Vasile Băncilă). Sa întruchipat în acest mod un symposion, un fel de „masă rotundă
publică”, zice Stamatu, care aducea în dialog pe cei ce reprezentau
tendinţele importante de la noi, tineri care dezbăteau din varii unghiuri noutăţile la zi din filosofie, literatură, politică sau socială în
perioada 1932-1935.
Atunci s-au născut sintagmele atît de adecvate: „activismul disperării”, a lui Vulcănescu, şi „istorismul resemnării”, creată
de Noica, doi vectori care sintetizau esenţa tendinţelor noii generaţii. Două orizonturi de aşteptare aflate într-o opoziţie reducţionistă: una dintre ele trebuia să dispară, să se lase practic absorbită
de cealaltă. Stamatu preciza, într-o notă de subsol, că chiar în spaţiul orientării de dreapta erau tineri cu principii diferite, avînd fie
una, fie alta dintre aceste două tendinţe (caracteristice şi trecutului
politic al României), adică „unii mai «politici» şi alţii mai «culturali»”,
astfel încît, prin hybrisul imitator din 1938, s-a ajuns la „o inflaţie a
activismului nesocotit, cu urmări dezastroase”.
Horia Stamatu conchidea atunci (în 1966) că, din 1907 încoace, istoria noastră a fost realmente tragică: „Prea s-au omorît
mult Românii între ei şi aceasta nu stă în firea lor”. Pentru că „chinuirea spiritului românesc în menghina unei ideologii atît de străine
de el nu se poate compensa prin nimic”. A fost astfel extrem de mult
tulburată românitatea, iar revenirea la normal se va produce atunci
cînd ne vom elibera de „concepţiile obiective” (vezi tirania ideologică) şi de ceea ce spunea Vulcănescu, şi anume, de revolta lucrurilor împotriva omului. Cu alte cuvinte: „Fiinţa umană trebuie să
treacă suveran înaintea tractorului, liberă de «inginerii sufletelor»,
şi să ajungă astfel la «raportul total al spiritului faţă de totalitatea
existenţei»”.
(Re)citind Roza vînturilor. Citat de nenumărate ori cu ideile
sale, unele autentic protocronice (acel „ism” avea să irumpă în istoria românească mai tîrziu), Nae Ionescu – cel care credea că în Ro3/ 2019
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mânia e posibilă „renaşterea Bisericii Ortodoxe Ecumenice”1 – este
deopotrivă şi mentorul lui Horia Stamatu. La 45 de ani de la apariţia volumului Roza vînturilor (1937), antologie alcătuită de Mircea
Eliade1, Horia Stamatu îi consacră o analiză în Cuvîntul românesc2.
Se oprea, iniţial, semnificativ, la textul „Ce e predania?”,
unde teologul Nae Ionescu (situat, credem, în pridvorul Bisericii)
vorbea de aducerea în actualitate a creştinismului, nu prin vreo
schimbare, ci prin „creştere firească”, prin dezvoltare organică. Cu
vorbele filosofului: „Introducerea luminii electrice în biserică o fi înoire – dar creştere firească nu e. Pentru că lumînarea care arde în biserică nu este un instrument de luminare (altfel nu ar arde şi ziua!),
ci o jertfă omagială. Şi nici retipărirea bibliei, ca promovare a religiozităţii, nu e creştere firească – pentru că nu biblia ne mîntuieşte,
ci Biserica”2. Astfel, ştim ce este creşterea normală, pentru că ştim
ce este predania: tradiţia noastră românească.
Ceea ce scria Nae Ionescu, în 1937, despre revolta protestanţilor, mai exact despre imposibila întoarcere a acestora la origini, i se pare lui Stamatu că este valabil pentru orice formă de
„fundamentalism revoluţionar”. Iată judecata lui Nae Ionescu: „E ca
şi cum, punînd în pămînt un bob de grîu şi părînduţi-se ţie că a crescut rău, ai vrea să anulezi creşterea şi… să te întorci la bobul neîncolţit”2. E aici mecanismul, spune Stamatu, revoluţiei bolşevice, al

„socialismului real”, care ignora total tradiţia proprie unor spaţii politice şi cultural-spirituale, mizînd pe o continuitate ilegitimă şi pe
un utopic „om nou”.
Publicistul de la Cuvîntul românesc reţine apoi ca fiind actuală tema misticismului2 (chiar dacă, observa N. Ionescu, studierea formei contemporane de misticism „este încă prematură”), un
dialog provocat de C. Rădulescu Motru, îngrijorat de „recrudescenţa” sufletului mistic. Nae Ionescu punea o atare tendinţă „comercială” pe seama eradicării raţionalismului cartezian, şi nu a celui
autentic, „cu care misticismul a trăit în cea mai rodnică pace”; era
acel misticism „constituit, capabil de realizări precise în ordinea spirituală”, fiindcă „Bergson nu este – ca esenţă – încă Plotin, Picasso
nu este Fra Angelico şi nici… Max Scheler – Sau Juan de la Cruz sau
Ioan Scărarul”. Fenomenul lichidării raţionalismului cartezian era
de altfel specific şi filosofiei, şi politicii, şi vieţii religioase, şi artei. Filosoful Nae Ionescu era adeptul, cum am văzut deja, creşterii fireşti,
de aici „precumpănirea concepţiei organice asupra celei contractuale”.
Şi tot de aici accentele radical-critice ale lui Stamatu la
adresa acelor „dictaturi colonialo-balcanice ne-parlamentare” instaurate la noi după 1937, urmate apoi la scurt timp de „socialismul
real”, creaţie a celor patru „valahi curaţi”: Marx, Engels, Lenin şi Stalin. Graţie acestora, „planta a fost smulsă din pămînt şi i s-a altoit
altă rădăcină”, un „progres” de la „«partida roşie», de care vorbea
Eminescu, la partidul stacojiu, cu «revoluţia»” (să nu trecem însă
peste faptul că „roşii” poetului erau liberalii lui C.A. Rosetti, nu cei interbelici, pe care nu-i acceptă Stamatu).
O altă tendinţă încercuită de Nae Ionescu, în 1926, era
aceea a unei noi spiritualităţi, o temă viu dezbătută în epocă. Un
proces întreţinut, crede Stamatu, îndeosebi de tineretul „mişcării
româneşti de renaştere morală prin ceea ce ea numea «muntele suferinţei», pe care avea să-l urce ca pe o Golgotă întregul neam şi de
asemenea o mare parte din omenire”. Transformarea spirituală era
însă pusă de gazetarul Nae Ionescu şi pe seama atitudinii iniţiate
de „Semănătorul” şi profesorul Nicolae Iorga, mişcare preluată de
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poporanism şi convertită în „forma hibridă a unui ţărănism încadrat
în formele democraţiei contractuale apusene, cu puternice reflexe
din lumea materialismului istoric”2. Pentru generaţia sa, cea de la
1922, Nae Ionescu afirma fără rezerve primatul spiritualului, la care
se ajungea prin „depăşirea economicului” şi a dominaţiei absolute
a materiei.
Tragedia lui Nae Ionescu, spune Stamatu, era şi a României Mari, lipsită de oameni de acţiune în perioada 1920-1940 şi ignorînd starea ţărănimii chiar de către partidul ţărănesc, devenit la
scurtă vreme o copie a celui liberal. Critica făcută de filosoful guvernanţilor şi democraţiei româneşti, dar şi regelui Carol al II-lea, e
însuşită, prelungită şi actualizată de Stamatu, mai cu seamă cînd e
vorba de politicianism şi de ignorarea istoriei noastre, a culturii şi ethosului românesc. Receptarea istoriei prin românitate şi creştinătate
era o idee la care Stamatu adera entuziasmat, pentru că regăsea
aici propriile sale judecăţi asupra devenirii neamului românesc.
Dincolo de ceea ce a scris, fără să fie prea interesat de retipărirea în volum a operei sale (cu excepţia antologiei Roza vînturilor), Nae Ionescu rămîne „gînditorul marilor posibilităţi româneşti”,
o personalitate unică prin energia intelectuală şi spirituală pe care
o exprimă scrisul său, un spirit care, vreme de cincisprezece ani
(1922-1937), ne-a făcut să fim contemporani cu Europa2. Textul-postfaţă al lui Mircea Eliade, intitulat modest: „…Şi un cuvînt al editorului”2, rosteşte adevăruri fundamentale despre gînditorul, gazetarul
şi Profesorul Nae Ionescu, un portret în mărime naturală al mentorului unei generaţii, poate cea mai strălucită din istoria culturii române.
H. Stamatu vorbeşte, în 1982, de nevoia nu doar de un alt
Maiorescu sau Caragiale, ci şi de un alt Nae Ionescu, ştiind însă prea
bine că România socialistă era sever împotriva personalităţilor de
excepţie care să-l concureze pe dictator. Cum au simţit pe viu cei ce
trăiau în ţarcul comunist, meritocraţia era mereu înlocuită de ideologia totalitară cu cel mult mediocraţia. Iar mulţimea românilor realiza bine diferenţa, una sesizată de Nae Ionescu prin 1933, aceea
dintre voinţa lor şi aplauzele frenetice şi nesfîrşite cu care întreţineau mecanic un cult al personalităţii.
Antologia de publicistică din Nae Ionescu, Roza vînturilor,
apărea pe ultima sută de metri (1937), înainte ca istoria noastră să
cunoască „tragedia unui hybris, a unei sumeţiri luciferice a oamenilor care s-au crezut dătători de lege împotriva oricărei legi a firii”. Actualitatea acestei gazetării avea să mai fie comentată de Stamatu în
contextul complex şi tensionat al istoriei contemporane.

Care întru? Ca poet, publicist şi traducător, Horia Stamatu
dovedea o acribie a cuvîntului la care nu renunţa nicidecum, în nicio
împrejurare. Pentru rigurozitatea sensului celor scrise sau vorbite,
el pune în joc mai totdeauna o hermeneutică ad-hoc, ca dovadă a
unei smerenii aparte în faţa unei limbi. Aşa proceda într-un dialog
imaginar cu Constantin Noica, plecînd de la un text al acestuia despre civilizaţia românească2.
Suntem la sfîrşitul anului 1972, după ce Noica tipărise Rostirea filosofică românească (1970), în care, asemenea lui Platon dar
cu altă deschidere de sens, făcuse etimologia istorică a multor cuvinte româneşti, între care şi „întru”. Nu-i apăruseră încă Creaţie şi
frumos în rostirea românească (1973), nici Sentimentul românesc al fiinţei (1978) şi, cu atît mai puţin, tratatul de ontologie, Devenirea întru
fiinţă (1981), unde prepoziţia „întru” avea rang categorial. Aşa încît
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replica dată de Horia Stamatu filosofului român, „niciodată banal”,
se consuma pe un teren parţial însămînţat de gînditorul de la Păltiniş. Spunem asta pentru că mărul discordiei, poate amicale, era tocmai prepoziţia întru2, termen din care Noica va face un operator
onto-logic fundamental pentru filosofia sa.
Horia Stamatu desprinde cîteva enunţuri din cele publicate de Noica în revista Destin, unde se spune că originalitatea civilizaţiei româneşti rezidă în crearea, dezvoltarea şi aplicarea
prepoziţiei întru în sfera tuturor planurilor, iar misiunea ei europeană este de a continua acest proces. Ar fi fost suficient, după Stamatu, să se formuleze doar „civilizaţia românească”, o sintagmă
sintetică (în sens kantian, spunem noi) în care avem implicit şi determinaţia originalităţii ei. Similar s-ar petrece lucrurile cu civilizaţia altor spaţii: englez, francez, german ş.a., fiecare dintre acestea
existînd întru ceva, prin care a prins conturul unui anume specific.
Publicistul îşi susţine poziţia printr-un excurs în istoria românilor, oprindu-se la cîteva caracteristici ale civilizaţiei noastre:
unitatea religioasă şi, în consecinţă, lipsa unui război cu substrat religios, originalitatea limbii române, sprijinirea mai mult pe sacru
decît pe juridic şi evitarea astfel a unor violenţe creştine ş.a., trăsături pe care sigur le împărtăşea însuşi Noica.
Produs al cărturarilor care au tradus Sfînta Liturghie în
limba română, întru, cu sensul său originar şi livresc, apare în textul
„Crezului”: „Cred întru unul Dumnezeu”, şi nu „Cred într-unul Dumnezeu”, expresie, observa Alexandru Surdu, „care nu are darul de a
sugera în subsidiar credinţa creştină în Treimea care este Unu”2.

Sensul religios, adaugă Stamatu, este diferit de cel al vorbirii curente, unde se formulează acel „într-unul Dumnezeu”, sau în alte
ipostaze cînd apare sub formele „întru atît”, „întru cît” sau „întru
adevăr”.
Prin sine însuşi, doar el, întru nu spune nimic, ci numai
dacă e „întru ceva”, zice Stamatu. E o raţiune suficientă la care suntem convinşi că se gîndea şi Noica, fără a-şi propune însă o decodare teologică a prepoziţiei „întru”, cum au fost tentaţi să o
subînţeleagă cîţiva clerici sau prelaţi atunci cînd filosoful a tipărit
Devenirea întru fiinţă şi cînd „întru ceva” primea o explicaţie laic-filosofică pe deplin lămuritoare (Noica era prudent şi se ferea de
transparenţa religioasă a operatorului său ontologic).
Împotrivirea lui Stamatu faţă de singuraticul întru avea
însă şi altă motivaţie. Raportîndu-se la regimul totalitar din România socialistă, el se întreba ce mai însemna, în prezentul de atunci,
originalitatea civilizaţiei noastre (un comentariu pe care Noica nu-l
dorea din varii motive). Cînd limba română era siluită de limbajul de
lemn al ideologiei de partid, cînd satul, ca structură arhaică a civilizaţiei româneşti, era în curs de destrămare, cînd planificarea iraţională impusă de regim peste tot desfigura pînă şi peisajul, cînd
ateismul ofensiv leza profund funciara alcătuire religioasă a sufletului românesc (care n-a ajuns însă nicicînd la o noapte a Sfîntului
Bartolomeu) şi cînd războiul religios îşi avea premisele în temniţe,
acolo unde un Nichifor Crainic, poet, filosof şi profesor de teologie,
trebuia să „mărturisească superioritatea temnicerului faţă de Dumnezeu, pentru că temnicerul putea să-i dea o lingură de supă în plus,
pe când Dumnezeu nu putea”.
O atare schimonosire a civilizaţiei româneşti califica drept
ilegitimă originalitatea acesteia. De aici întrebarea şi nedumerirea
publicistului: „întru” ce? Căci dacă originalitatea civilizaţiei noastre sar fi rezumat la o asemenea prepoziţie, românii puteau trece cu uşu72
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rinţă de la „întru ceva” la „întru altceva”, salvîndu-se astfel de la dezastrul iminent. Soluţia propusă de Stamatu la întrebarea cu pricina
era, credem, deopotrivă şi a lui Noica: „întru”-ce-ul civilizaţiei noastre nu putea fi altul decît creştinismul sau universalitatea ideii creştine.
Stamatu sesiza însă că problema pe care Noica o formula
în finalul textului său se referea tocmai la felul în care semenii săi,
românii, puteau să-şi asigure „supravieţuirea”. Critica pe care publicistul o abătea asupra textului noician era oarecum nedreaptă.
Opera o substituire de context sau, poate mai precis, alătura formulărilor lui Noica un alt context (cel prezent atunci în Republica Socialistă România), pentru a-şi justifica veridicitatea unor negaţii abil
temperate.
Cu doi ani mai devreme decît textul lui Stamatu, în Rostirea filosofică românească (1970), Noica alcătuise şi pentru acest cuvînt privilegiat, „întru”, o biografie sumară dar elocventă3, pe care o
va aduce mereu la zi în lucrările ulterioare. Sunt semne că Horia Stamatu citise exerciţiile de hermeneutică din acest op3. Putea constata astfel că Noica vedea în „întru” o vocabulă propriu-zis
filosofică şi că îi exfolia, uneori speculativ, sensurile din perspectiva
fiinţei. „Întru”, zice Noica, are legătură cu „a se preface”, adică are
„afinitate cu lumea devenirii, cu tot ce ţine de trecerea şi petrecerea
firii”. Şi peste cîteva rînduri: „Dar e de ajuns să spui că este «întru»
ceva, spre a vedea că întru nu e un simplu termen al devenirii; că,
într-un sens ultim, este unul al devenirii întru fiinţă”. E drept că Noica,
în crochiul pe care-l face prepoziţiei întru, se opreşte asimptotic la
sensul religios al termenului, evocînd de cîteva ori folosirea arhaizantă a acestuia (ne indică, între altele, Dicţionar al limbii române,
1936, sau Codicele Voroneţian). Aminteşte, de pildă, frumoasa formulare a cronicarului: „Fost-au bisericuţă de lemn întru acel deluşel”, observînd că întru creează aici o altă spaţialitate, iar deluşelul
nu este exclusiv vreo suprafaţă, ci „devine un cuprins, un orizont,
un receptacul pentru zidire”. Altfel spus: „Pe acel deluşel, ar lăsa ridicătura de pămînt ca o ridicătură; întru o răstoarnă şi o preface
într-un vas deschis către cer” (filozofie şi poezie în egală măsură).
Ne-am fi aşteptat ca acel „gînd despre originalitatea civilizaţiei româneşti” – cu presupunerea că „originalitatea civilizaţiei
noastre constă din a fi creat, dezvoltat şi aplicat pe toate planurile
prepoziţia întru” şi cu prognoza că misiunea noastră europeană „ar
putea fi de-a aplica prepoziţia «întru» în continuare” – să fie interpretat de Horia Stamatu dintr-o adecvată perspectivă ontologică,
una a fiinţei româneşti. Ceea ce, suntem siguri, ar fi rezonat cu propriile sale convingeri despre românitatea spaţiului nostru cultural şi
spiritual. Atunci sensurile descifrate, poate chiar pe dedesubt, n-ar
mai fi servit absolut deloc grilei sale socio-politice, în egală măsură
caducă şi ineficientă.
Altminteri, întrebarea lui Stamatu, „«întru» ce?”, riscă să
nu aibă obiect, tonul critic şi invectivele publicistului năpustinduse asupra ravagiilor provocate de regimul totalitar în Republica Socialistă România, ţară în care fiinţa românească era grav
ameninţată în identitatea ei şi unde Noica era filosof, nu era propagandist şi nici aparatcic.
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Fragmentul de faţă face parte dintr-un studiu mai amplu despre publicis-

bate totuși un simţ de nimicnicie și sfredelul morţii în drama existenţei” ( Is-

matu (un apaş rinocerizat), dar amintim de pe acum opinia critică a lui

Crohmălniceanu nu a izbutit, în anii şaptezeci, să-l strecoare a sa istorie a

1

tul Horia Stamatu. Ne vom ocupa într-un alt context de primul Horia Sta-

Pericle Martinescu: „Articolele lui erau de o violenţă stilistică şi polemică

toria literaturii române contemporane, vol. II, Evoluţia poeziei lirice). Iar Ov.
literaturii interbelice.

ce produceau stupefacţie şi nu mai aminteau cu nimic de poetul eterat din

15

„Ochean” din România literară: „Deşi în 1940 conducea gazeta oficială a Miş-

matu asupra fenomenului literar; v. totodată şi: O viaţă în exil. Monografie

Memnon” (volumul de debut al lui Stamatu, 1934). Sau Paul Miron, într-un
cării, în care găseai negreşit tot ce însemna ideologie, în ale cărei cerneluri
îşi înmuiase şi el pana, a trebuit să se lase arestat de o patrulă a poliţiei le-

gionare, să fie dus în lanţuri la chestură. A fost recunoscut şi trimis cu un
taxi la redacţie, unde a scris un articol de fond fulminant despre «misiunea

armatei române». Începuse doar conflictul dintre Antonescu şi Cămăşile

verzi. Nu trece mult timp şi e adus din nou cu o grupă de hoţi de buzunare.

De aceştia s-a despărţit greu: «Vorbeau un dialect ţigănesc splendid»”.
2

v. Florin Manolescu, Enciclopedia exilului literar românesc, 1945-1989. Scrii-

tori, reviste, instituţii, organizaţii, Ediţia a doua revizuită şi adăugită, Bucu-

v. Titu Popescu, op. cit.; deşi are drept ţintă poetul, cartea esteticianului

de faţă oferă multe date biografice, dar şi o exegeză a reflecţiilor lui H. StaHoria Stamatu, Ediţie prezentată şi îngrijită de Matei Albastru, Bucureşti,

Editura „România Press”, 1998; au mai scris despre Horia Stamatu: Radu
Enescu, Dumitru Ichim, Ion Negoiţescu, Vintilă Horia, L.M. Arcade, Paul

Miron, Mircea Popescu, Nicolae Florescu, Alex. Ştefănescu, Gheorghe Gri-

gurcu, Alexandru Lungu, Isabela Vasiliu-Scraba, Mihai Neagu şi alţii.

16

Horia Stamatu, „Mircea Vulcănescu şi generaţia lui”, Prodomos, Foaie de

gînd şi apropiere creştină, Freiburg, nr. 5, iunie 1966. Cităm din text, fără vreo

altă trimitere la sursă.

17

v. Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenţei, Ediţie îngrijită

18

Horia Stamatu, „Ion Barbu, poetul absolut”, Cuvîntul românesc, Hamilton,

tulat „Presa legionară în exil”, acesta nu pomeneşte nici secţia română a

19

Nae Ionescu, Roza vînturilor, Bucureşti, Ediţie îngrijită de Dan Zamfirescu,

un serviciu care a funcţionat pînă în mai 1945.

20

Horia Stamatu, „Nae Ionescu, «Roza vînturilor»”, Cuvîntul românesc, au-

21

Nae Ionescu, op. cit., p. 76; textul este din 1 martie 1937.

reşti, Editura Compania, 2010, p. 655-658.

de Marin Diaconu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1991.

Traian Golea (pentru revista Sentinela, care apărea la München), text inti-

Canada, iulie 1983.

3

E curios că, în 1963, într-un manuscris dat de Horia Sima spre publicare lui

postului de radio Donau şi nici numele celor care au lucrat în acel serviciu,

Editura „Roza vînturilor”, 1990.

4

Juriul era format din Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Petru Comarnescu,

gust 1982. Cităm din text, fără a mai da vreo trimitere.

5

În 1968, numele lui Stamatu apărea însă în primul volum din Pagini de cri-

22

Ion I. Cantacuzino, Şerban Cioculescu, Tudor Vianu şi Romulus Dianu.

tică literară al lui Vladimir Streinu (ediţie princeps: 1938), dar şi în comentariile lui Pompiliu Constantinescu, iar în 1969 criticul Nicolae Manolescu va
alcătui o antologie a poeziei române interbelice, în care vor fi prezenţi Horia
Stamatu şi Radu Gyr, însă cartea a fost imediat retrasă din librării.

6

v. Isabela Vasiliu-Scraba, „Peste cortina de fier, un dialog între Horia Sta-

matu şi C-tin Noica”, Cultura, 22 dec. 2012. De aceeaşi autoare, v. şi „La cen-

tenarul naşterii poetului Horia Stamatu”, Biblioteca Bucureştilor, nr. 12, dec.

2012.

23
24
25

Ibidem, p. 75.

v. ibidem, „Sufletul mistic” şi „Misticism?...”, pp. 21-27.
Ibidem, p. 191.

Ajunsă aproape la douăzeci de volume, opera lui Nae Ionescu este astăzi

restituită în integralitatea ei de Dora Mezdrea şi Marin Diaconu, ajutaţi de
editurile Istros, Muzeul Brăilei, şi Muzeul Literaturii Române.

26

O parte a acestui text apărea, ulterior, în Revista Pan (nr. 3, 1-15 aprilie

1941), cu titlul „Funcţiunea socratică a lui Nae Ionescu”, din care Mircea

Eliade a suprimat însă anumite pasaje, din raţiuni ce pot fi doar bănuite. Am

7

v. Gheorghe Grigurcu, „Horia Stamatu şi folclorul apocrif”, România lite-

sesizat o omisiune semnificativă: dacă iniţial, în 1937, Nae Ionescu era con-

8

v. Alex Ştefănescu, „Horia Stamatu”, România literară, nr. 26, 6-12 iulie

Pârvan”, acum, în 1941, e eliminat urmaşul direct şi e lăsat doar moşteni-

9

v. Florin Manolescu, „Horia Stamatu – cel mai important poet al exilului ro-

27

v. Constantin Noica, „Un gînd despre originalitatea civilizaţiei româneşti”,

10

Monica Lovinescu, Jurnal. 1981-1984, Bucureşti, Humanitas, 2002, pp. 144-

28

Horia Stamatu, „«Întru» ce?”, Revista scriitorilor români, München, Ger-

11

Teodor Cazaban în dialog cu Cristian Bădiliţă, Captiv în lumea liberă, Cluj-

29

Alexandru Surdu, „Un «dialog» inedit între Horia Stamatu şi Constantin

12

v. G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent, Fun-

30

v. Constantin Noica, „Întru”, Rostirea filosofică românească, în Cuvînt îm-

rară, nr. 7, 21-27 febr. 1996.

1994.

mânesc?”, Viaţa românească, nr. 8, 2015.

145.

Napoca, Ed. Echinocţiu, 2002, p. 125.

daţia europeană Drăgan, Editura Nagard, 1980, p. 818; tot despre H. Sta-

siderat ca „urmaş direct al lui Nicolae Iorga” şi ca „«moştenitor» al lui Vasile
torul.

Destin, Madrid, nr. 24-25, 1972.

mania, nr. 11, 1972. Cităm din text, fără a mai da vreo trimitere.

Noica”, Biblioteca Bucureştilor, nr. 12, dec. 2012.

preună despre rostirea românească, Bucureşti, Editura Eminescu, 1987, pp.

matu au scris în perioada interbelică: Pompiliu Constantinescu (chiar în

27-34.

Popescu, Poetul Horia Stamatu, Printed in Germany, München, 1993, pp. 26-

Germania, nr. 11, 1972. În finalul textului, H.S. se întreba, uşor ironic, „de ce

1934), Eugen Lovinescu; pentru corective aduse opiniilor călinesciene, v. Titu

34.
13

Aluzia pleca de la un enunţ din André Gide: „Je parie que vous/ Voyages

14

Eugen Lovinescu expediază Memnon prin vreo două-trei propoziţii: Horia

sans billet”, pe care Stamatu l-a pus drept moto la poemul său „Memnon”.

Stamatu „ţine să-și ascundă afectivitatea prin reţinere și să-și însemne ori-

31

v. Horia Stamatu, „Constantin Noica”, Revista scriitorilor români, München,

Noica n-a explicat şi frunza verde din folclorul nostru. A ascultat-o cîntată de

atîtea ori. Mi-am propus s-o fac eu, însă mă tem că n-am să pot înţelege ca

olteanul care vedea în coloana lui Brâncuşi cum urc mugurii cap la cap, ca

nişte căţui aprinse cu clorofilă pentru eroii noştri morţi în păduri”.

ginalitatea prin curiozităţi formale și influenţe exotice (Jean Cocteau). Stră-
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Ioan Radu Văcărescu
Viaţa ca operă

În momentul de faţă, suntem în măsură să precizăm, fără
nici o rezervă, că studiul literaturii, artei şi filosofiei nu mai pot veni
în faţa cercetătorilor şi publicului decât din punctul de vedere al studiului integral şi transdisciplinar.
Transdisciplinaritatea e de la sine înţeleasă, azi nici un fapt
sau fenomen nemaiputând fi tratat în sine, fără legatură cu ceea ce
îl precede, îl înconjoară sau cu care intră în contact, în ideea că în
Lume totul depinde de tot. Cu privire la studiul integral al unui obiect
sau al altuia, este de amintit înainte de toate faptul că opera este
viaţă, aşa cum arătau încă de multă vreme un Dilthey sau un Gundolf (insă idee de sorginte pur romantică, aceea a ştergerii graniţei
dintre viaţa şi artă, la care s-au opus o serie întreagă de artişti, de
la avangardişti la structuralişti). Idee preluată (şi a cărei critică a
aparţinut unor filosofi diverşi, ca Pesch, Voegelin sau Sedlmayr) şi
dusă mai departe de un Michel Foucault, pentru care opera include
viaţa artistului, biografia făcând parte din operă, este chiar operă,
biografia fiind concepută ca operă totală. Ca să nu mai vorbim de
faptul că în vremea din urmă o serie întreagă de critici sau artiști
au readus în atenţie biografia pură și simplă, după „ariditatea” indusă în planul literaturii de opera fără autor şi de demersul criticii
exclusive şi exclusiviste a textului. Nu încape discuţie, din punctul
nostru de vedere, că opera e un reflex al etnicului şi al ethosului,
acestea, la rândul lor, refracţii ale spaţiului ca dat aprioric, ca atare,
ca viziune, stil şi hartă mentală, invizibilă.
Putem extinde acestă idee, în sensul că nu este vorba doar
de opera şi biografia artistului sau filosofului, ci şi de „biografia”
unui spaţiu şi a influenţei acestuia asupra biografiei omului şi operei (desigur, nu uităm aici problematica timpului istoric şi a celui actual, adică timpul ca durată lineară; timp care, însumat spaţiului
extins şi expansiv, indică, aşa cum ne spune frumos fizica relativistă,
continuumul spaţiu-timp, în care doar viteza şi mobilitatea unui
lucru faţă de celălalt dau adevărata idee fundamentală a Cosmosului). Înţelegem prin „biografia” unui spaţiu dat (spaţiul ca loc al naşterii, locuirii şi transformării lui de către om, la nivel real sau
imaginar, adică fenomenologia spaţiului), în sensul de mai sus, al
cercetării integrale şi integrate, tot ceea ce caracterizează acel spaţiu, de la geografie şi istorie până la reprezentarea artistică, în literatură şi artă, a acestuia. Extensia ar suna atunci cam aşa: opera
include viaţa artistului şi a spaţiului (exterior şi interior) în care
acesta s-a născut, a trăit şi şi-a pus amprenta unică, biografia individuală şi cea a spaţiului dat făcând parte din operă, sunt operă. Ca
atare, biografia individuală şi cea generică (spaţiul şi peisajul) sunt
concepute ca operă integrală. Nu mai credem azi, mărturisim aici,
în critica literară şi filosofia făcute abstract, în care o operă apare
din neant şi se pierde în neantul textual al interpretării simpliste estetico – textualiste. Ce importanţă are pentru noi azi un text pe care
îl interpretăm de dragul unei metode sau a alteia, textualistă, structuralistă, psihanalitică, impresionistă sau alta? Cum mai e cu putinţă critica literară sau de artă, azi? Cum se mai poate face istorie
şi critică literară cu folos pentru om acum, având în vedere doar tex74
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Spa/iul inefabil

tul propriu zis, făcând abstracţie de biografia integrală a acestuia,
adică de biografia autorului, de spaţiul său nativ, de biografia sa spirituală, de actualitatea acestuia, în sensul că acel text mai este sau
nu mai este citit, mai este sau nu mai este de interes pentru noi?
Ca şi invers, adică faptul că un autor, prin opera/ viaţa sa, poate deschide o nouă perspectivă asupra spaţiului său de referinţă, îl poate
ridica la o altă putere, înnobilându-l prin reconfigurare artistică.
Astfel, am amintit, în rândurile de până acum, termenul
de heterotopie, cel care ne facilitează o abordare oarecum mai specială a spaţiului şi peisajului, în cazul de faţă cele bărăganice şi ale
bălţilor dunărene, aşa cum apar ele, ca spaţii reale şi imaginare, în
opera/ viaţa lui Ştefan Bănulescu. Vom puncta mai departe acestă
situaţie, în sens mai larg, adică în relaţia cu realul concret, imaginarul şi imaginalul, utopia şi distopia, în ideea că noţiunea inventată de Michel Foucault reprezintă o cucerire excepţională pentru
gândirea de azi, literară sau filosofică. De fapt, opera lui Ştefan Bănulescu se constituie ca o heterotopie a sud-estului românesc, în
fapt spaţiul real al Bărăganului şi Bălţilor Dunării (spaţiul nativ al
scriitorului) peste care se juxtapozează spaţiul imaginar al Dicomesiei „inventate” de scriitorul dunărean, provincia imaginară a prozei
bănulesciene. Urmează astfel să punctăm, după ce am șarjat deja
cu privire la problemele de geografie culturală, aspecte esenţiale legate de izvoare istorice, geografice şi literare, repere istorice şi geografice fundamentale, repere ale prozei geografice româneşti,
repere literare, de la folclor şi până la literatura contemporană, alcătuind astfel un tablou complet al acestui spaţiu geografic, cultural şi literar, în ideea studiului integral şi transdisciplinar de care
aminteam înainte. Pentru că, repetăm, nu poţi cunoaşte o operă cu
adevărat fără a cunoaşte în detaliu ceea ce este semnificativ la
modul real şi imaginar cu privire la spaţiul dat (care inglobează, desigur, durata lineară), fără a „citi” acea operă în legătură directă cu
viaţa autorului, cu ideile şi visele sale, de noapte sau de zi, fără a
aborda opera în sine în cunoştinţa de cauză a abordărilor critice anterioare, fără a încerca să înţelegi semnificaţia estetică şi filosofică
indusă în operă de autor, dar şi semnificaţiile care apar dincolo de
acest interes strict estetic, astfel, cu deschidere spre sufletul locului şi al limbii specifice acelui spaţiu. Adică a intra pe făgaşul trasat
în cultura noastră de un Blaga, cu al sau sentiment al destinului românesc, sau de un Băncilă, cu al său spaţiu ca sinteză între spaţiul
geografic, spaţiul strămoşilor şi spaţiul copilăriei-adolescenţei individuale, pe fundalul ontologic al regăsirii lumii reale a imaginaţiei,
aceea a regatului imaginal. Astfel încât, având deja în cârcă bagajul
greu care s-a adunat până acum, putem purcede la un urcuş capital,
acela de a ajunge pe creasta carpatică, lăsând în urmă şesul ars de
soare şi crivăţ al regiunii dunărene, pentru a putea privi spre toate
cele patru zări ale spaţiului românesc, în ideea de a desprinde câteva caracteristici ale „peisagiului” nostru, a spaţiului pe care l-am
numit deja, în titlul acestui eseu, plecând de la o sugestie bănulesciană, spaţiul inefabil.
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Anda Ionaș

Privighetoarea. Muzica ce dă viaţă

după Hans Christian Andersen
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Teatru

ÎN DISTRIBUŢIE: Lucia Barbu, Paul Bondane, Mircea Corcoveanu, Barbara
Crișan, Jenő Major, Gabriela Mitrea, Raluca Răduca, Alexandra Șerban; VOCI:
Andrei Hansel, Adrian Prohaska, Dan Hândoreanu, Gavriil Pinte, Horaţiu
Dancu, Claudiu Rusu Costea, Raluca Pavel.

aude pentru prima dată glasul reginei nopţii, se întreabă „cum a putut trăi
până acum fără cântecul ei și se grăbește să o închidă într-o colivie de aur.
Curând însă primește cadou o privighetoare mecanică, încrustată cu diamante, rubine și safire, care acţionată cu o manivelă, emite o muzică automată și artificială. Suveranul ajunge să o prefere păsării adevărate, care
eliberată de fată, se va întoarce în pădure. Curând pasărea mecanică se strică
iar împăratul se îmbolnăvește de părere de rău că a dat ordin să fie alungată
cea reală.

Ei au misiunea de a-l sfătui și a-l informa pe împărat (Jenő Major) despre tot
ce mișcă în împărăţie, dar se dovedesc a fi „servitori a nimic știutori , fiindcă
stăpânul lor este nevoit să afle din cărţi despre existanţa unei păsări cu un
glas fabulos, o privighetoare, ce vieţuiște tocmai în grădina palatului. Se
spune că ea lasă muţi de uimire pescarii ce trec cu corăbiile pe sub ramurile
copacilor unde își susţine trilurile în zorii dimineţii. Auzind aceasta, împăratul dă ordin ca minunata cântăreaţă să fie adusă la palat. Incompetenţa curtenilor se relevă în repetate rânduri, ei confundând glasul privighetorii mai
întâi cu mugetul unor vaci, apoi cu orăcăitul unor broaște, cu behăitul oilor,
mehăitul caprelor sau nechezatul cailor, un prilej de altfel pentru cei mici de
a învăţa sunetele specifice fiecărui animal. Singura care știe unde să găsească
pasărea este fata de la bucătărie (Alexandra Șerban), care prin spiritul jucăuș
și vocea ei caldă parcă se confundă cu însăși privighetoarea. Când împăratul

Spectacolul este foarte actual prin problematica pe care o aduce în discuţie:
natură/ tehnologie, autentic/ inautentic, adevăr/ minciună. Muzica semnată
de însuși regizorul Gavriil Pinte, decorul lui Adrian Vlad, ce inspiră vitalitate și
căldură (mingi de toate culorile și mărimile), fac ca spectatorul să aibă impresia că pentru o oră a trăit un vis.

REGIA: Gavriil Pinte; ASISTENT REGIE: Raluca Pavel; SCENOGRAFIA: Roxana
Ionescu; ASISTENT SCENOGRAFIE: Adrian Vlad; COLOANĂ SONORĂ: Gavriil
Pinte

„Privighetoarea”, o adaptare după basmul lui Hans Christian Andersen, este
a treia punere în scenă a regizorului Gavriil Pinte la Teatrul Gong din Sibiu,
după „Harap Alb” și „Povestea lui Rapunzel”. Încă din debutul spectacolului,
imersiunea în lumea feerică a Chinei imperiale se creează prin intremeiul muzicii și a culorilor. Sunetele delicate ale instrumentelor muzicale asiatice, asociate cu lampioanele multicolore și lumina albastră de fundal, predispun la o
calmă reverie. Gesticulaţia ritualizată a doamnelor de onoare și a curtenilor
dar și vestimentaţia și maștile lor, de culoare albă, cu imprimeuri specifice
porţelanurilor chinezești, îi apropie mai mult de imaginea unor marionate,
conferindu-le o notă comică.
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În ordine spirituală, boala este rezultatul mustrărilor de conștiinţă, a sentimentului de vinovăţie pe care împăratul îl dezvoltă atunci când realizează
greșeala făcută. Aparent e o pedeapsă, dar la o privire mai atentă, ea nu face
decât să tragă un semnal de alarmă asupra suferinţei emoţionale, a nevoii
de reechilibrare, de întoarcere la sine, de căutare a unei dimensiuni mai profunde a existenţei. Orbit de frumuseţea artificială (pasărea mecanică), de valorile materiale, crezând că lucrurile bune se păstrează cu forţa, într-o colivie,
că totul poate fi cumpărat (încercase să răsplătească privighetoarea pentru
cântecul ei, atârnându-i bijuterii la gât), împăratul pierduse contactul cu valorile autentice ale vieţii și până la urmă cu sinele profund. Moartea i se arată
înveșmântată în alb, cu mască pe faţă, însoţită atât de faptele sale bune, cât
și de cele rele. Printr-o ingenioasă realizare scenografică, măștile faptelor
bune se umplu cu lichid albastru, iar cele ale faptelor rele cu lichid roșu, sângeriu. Ca să nu le mai audă glasurile, împăratul cere cu ultimele puteri păsării mecanice să îi cânte, dar nu e nimeni să acţioneze manivela. Salvarea vine
tot din partea privighetoarei celei adevărate, al cărei tril îi aduce însănătoșirea bruscă. Regăsirea prietenei pierdute, iertarea și autoiertarea vin cu un
nou echilibru în plan sufletesc, ce are urmări și în plan fizic.
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Cătălin Neghină
Nu întreba!

(text nominalizat la Concursul de Dramaturgie – Monodramă, organizat de Teatrul Municipal „Bacovia“, Bacău – 2019)
monodramă de damă

Synopsis: O tânără femeie rememorează pagini din trecutul
ei. Tot discursul e adresat unui borcan în care se află cenuşa bărbatului pe care l-a iubit. La final, din cenuşă creşte o plăntuţă verde sau
o floricică sau... ce vrea regizorul. Locul unde se întâmplă acţiunea e
la latitudinea gânditorului de scenă.
Unu

Taci! Acum o să vorbesc eu şi tu o să mă asculţi. Nu trebuie să
faci nimic, doar să asculţi. Nici nu ai de ales. Sau crezi că ai? Bine, desfac capacul, poate vrei nişte aer. Ei, acum ţi-e clar, sper, că nu poţi
face nimic, nu-i aşa? Poate dacă te-ai transforma în vreun duh, dar
nu cred, n-ai avut niciodată capacităţi extrasenzoriale îndreptate în
direcţia asta. Ai preferat să fii singuraticul capricorn neînţeles de nimeni. Dar tu te-ai înţeles vreodată? Tu cu Tine aţi stat vreodată de
vorbă, ai fost curios să afli dacă nu cumva mergeţi pe drumuri diferite? Ai zice că e o aberaţie ce spun, dar diferenţele dintre Tine şi Tu
ţi se puteau vedea şi în ochi şi în atitudini. Partea proastă e că i-ai zăpăcit pe toţi cei din jur, în timp ce pe tine nu te interesa decât să filosofezi şi să-ţi scrii poeziile.

Poate că te întrebi de ce îţi vorbesc aşa, la un an de când te-am
părăsit. Îţi vorbesc pentru că acum pot s-o fac fără să mă întrerupi,
fără să ţi se pară mici şi neimportante gândurile, cuvintele şi faptele
mele. Ţi-aş fi scris toate astea într-o scrisoare, ar fi fost una lungă, dar
sunt sigură că ai fi aruncat-o şi cine ştie cine ar fi găsit-o şi ar fi râs în
hohote de apăsările mele. Care ţi se datorează. E mai bine aşa, credemă. Acum o să rămână între noi. Eu o să-ţi povestesc şi tu o să asculţi.
Pentru prima oară în istoria noastră o să mă asculţi în linişte. O să-ţi
vorbesc cu calm, numai ţie. Ştiu de pe acum că nu voi regreta şi nici
nu-mi va fi ruşine. Simt că dacă nu vorbesc acum n-o s-o mai fac niciodată. Dacă tac, înnebunesc. Ce se va întâmpla după asta, puţin îmi
pasă: eu am de vorbit. Clar?

În ultima perioadă nu m-au mai interesat nici lucruri, nici persoane. Am o nebuloasă în mine şi nu mi-e uşor să-mi suport zilele. Dimineţile sunt cele mai grele. Când vin zorile mă înspăimânt de ce
grozăvie proaspătă ar mai putea să-mi aducă noua zi. Zilele noi nu
erau aşa pe vremuri. Am ajuns să-l întreb pe Dumnezeu de ce lasă lucrurile aşa... şi să mă rog. Incredibil, aşa-i? „Doamne, fă-mă frumoasă,
ajută-mă să fiu bună, fii lângă mine tocmai pentru că ştii că nu cred în
tine. Te iubesc cel mai mult pentru că tu exişti şi asta mă face puternică.”
Nimic nu e drept din ce mi se-ntâmplă. Să nu întrebi nimic. Poate mai
târziu, dacă o să ai întrebări. O să răspund. E bine că eşti aici şi că mă
asculţi. Aveam nevoie de acest gând. Şi de tine am avut mare nevoie,
dar te-am pierdut pe drum.

Tot mai des mi se spune că sunt inteligentă. Şi sunt, indiferent
că recunoşti sau nu. Ultimul bărbat cu care m-am culcat a fugit strigând în gura mare pe scările blocului: „Ai o inteligenţă periculoasă! Eşti
frumoasă şi inteligentă, nu laşi nimic de la tine, de aia n-o să fii niciodată
fericită! Tu l-ai omorât pe poetul ăla, din cauza ta s-a dus!”. De unde ştia
de tine, habar n-am. Nici nu-mi pasă, n-avea nimic în cap. Nu se putea
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compara cu tine, care erai o enciclopedie ambulantă. Te-am iubit. Cât
am fost împreună mi-am promis că voi fi fericită şi voi avea cu tine doi
copii gemeni. Acum... Nu întreba nimic, lasă-mă să vorbesc, atât cât
pot, nu-ţi fie teamă, ai încredere în rostirile mele, chiar dacă sună a
disperare, nu mă joc cu cuvintele, sunt adevărate, nu le caut. Vin singure.

Am plâns. Nimeni nu ştie cât am plâns. Nu cred în absolut şi
nici nu visez la el, vreau doar să mă găsesc pe mine, să mă adun de pe
drumuri. Şi nu-ţi cerşesc ajutorul, dar e bine că eşti aici. Să nu-ţi fie
milă, pentru că s-ar putea să te urăsc. Uneori mă gândesc să mă întorc acasă la părinţii mei şi să mor cu ei împreună. Ce naiba caut eu
într-o garsonieră cu paturi etajate, la cucurigu, fără tine? Aici te-am
pierdut. Am simţit. Nu te-ai implicat în nimic din ce-am făcut acolo.
Acum te înţeleg. Mă voiai în garsoniera ta. După ce m-am mutat, neam transformat în doi indivizi cu garsoniere. La poli opuşi ai oraşului.
De vis. Singuri, inteligenţi şi proşti grămadă. Ai fost singura mea religie. Acum, nu mai am nimic. Nici pe tine, nici pe mine. Tu ai devenit
un simbol. Mort, dar simbol. Eu, nici, nici.

Ascultă-mi adevărul, fără nicio finalitate, desigur. Vreau să-ţi
vorbesc fără teamă, fără bănuieli, fără prudenţă, fără fraze elaborate,
fără îndoieli, fără lamentări. Şi nu mă agăţ de tine, mai ales acum, aş
fi ridicolă, dar toate zgomotele care-mi zguduie creierul vibrează în
ritmul impus de tine. Stinge-le! Fii din nou cu mine, arată-mi firescul,
dacă el mai există, nu mă mai pot întoarce în lume singură, eu nu mai
am o lume a mea. N-am fost suficient de puternică să lupt cu dragonul din tine, dar nici slabă n-am fost. Şi ştiu asta, pentru că un monstru bun mi-a stârnit simţurile. Din păcate, a fost surprins de forţa ta
şi s-a retras în lumea lui, luând cu el şi aura mea sacră. Am crezut că
vom sfârşi fericiţi, unul în braţele celuilalt, duşi de lumină spre liniştea orbitoare. Un vis...
Doi

Lumina ta are franjuri întunecate. Buzele tale, ultimul lăcaş al
credinţei mele posibile, nu mai sunt. Gheţuri şi cristale, sunt făclii
oarbe pentru mine acum. Mi-ai spus cândva că sunt venită din cărţi.
Poate de aceea nu sunt tocmai vie. Poate sunt numai un gând, o plăsmuire, o fantoşă, o himeră. Te-am apărat de lumea în care credeai că
eşti pierdut, am căutat până la oboseală să te-nţeleg. În cele din urmă
am aflat cum să trăiesc frumos, cum să iubesc de-adevăratelea. Până
ţi-ai marcat teritoriul şi te-ai întors în turnuleţul tău şi nu te-a mai
scos de-acolo nimeni şi nimic. Mare noroc că n-aveai servitori, că nici
n-ai mai fi ieşit din casă să-ţi cumperi de mâncare. Te-ai lăsat de
fumat, dar asta nu înseamnă mare lucru. Mă rog, eu nu m-am putut
lăsa. Şi nici nu vreau. E vreo problemă?

„Înaintea mea nu moare nimeni!”, îmi amintesc clar când strigai
lozinca asta penibilă. Ţopăiai, gol puşcă, cu chitara în braţe şi credeai
că nu ştiu ce minunat cântec tocmai compui. Erai dus deja cu pluta.
Urlai şi atât. Niciun cântec n-a ieşit atunci din tine. M-ai dat afară în
noaptea aia. Am stat pe scări, în faţa uşii şi am plâns. Ca o mâţă am
stat la uşa aia aşteptând să-mi deschizi. Când ai deschis, trecuseră
deja câteva ore bune, eram stoarsă şi nu te mai iubeam. Tu erai beat
turtă şi te ţineai de pereţi şi nu ştiai cum să-ţi ceri iertare. Era deja
prea târziu. În noaptea aia te-am vrut mort. Între timp au murit alţii
înaintea ta. Pe ăia ai reuşit să-i întreci. Şi? Unde-i bucuria? Dacă apucai să-ţi scrii memoriile sau să construieşti o casă, să ai copii, era al-
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tceva. Avea un sens să mori. Aşa?

Mereu am avut senzaţia că vrei să-mi transformi dragostea
într-un alt sentiment. Îmi spuneai că nu sunt capabilă să-ţi surprind
sufletul în acţiunile lui cele mai spectaculoase şi că nu te pot cuprinde
în totalitate, ca să te pot ocroti. Dar tu nu de ocrotire aveai nevoie,
nici de mine, nici de oricine altcineva, ci doar de un pretext pentru aţi genera starea de suferinţă poetică. Un energofag abject erai. A fost
mai bine că te-am părăsit, altfel în scurt timp am fi mers, mână-n
mână, la ospiciu, pentru că niciunul dintre noi nu mai avea loc de celălalt. Ca să nu înnebunesc definitiv, m-am întors la valorile simple.
Asta ştiu sigur că ai putea înţelege, dacă ai fi viu. „Nu pleca din fericirea noastră, că se debusolează bidiviii şi se răstoarnă căruţa!”, ziceai. Ziceai frumos, dar degeaba. Am plecat.

Eram capabilă să mă jertfesc pentru tine, dar tu nu meritai
nicio jertfă. Îngenuncheai în faţa mea şi-mi explicai printre lacrimi că
sunt prea tânără pentru tine şi ar trebui să-mi găsesc un bărbat de
vârsta mea. Mi-era clar că nu ne mai puteam schimba niciunul dintre
noi. Eram deja două epave pe nămolul de pe fundul unui ocean de iubire, de care nimeni nu era intersat. Ne-am ascuns degeaba doi ani şi
jumătate, nimănui nu-i păsa de iubirea dintre doi amărâţi plutind în
două lumi diferite aflate la nouăsprezece ani şi jumătate distanţă. Fireşte, nu eram inocentă, mai cunoscusem bărbaţi înaintea ta, ceva
mai tineri. Nici tu nu erai bătrân, sufletul tău era sprinţar şi voios, generos. Oricum, ştiam cu ce se mănâncă iubirea, concubinajul, sexul şi
alte delicatese din gama asta.

Îmi e atât de greu să-ţi vorbesc, că abia mai pot articula cuvintele. Trebuia să fiu cu tine,.. te iubeam de când eram elevă. Îi eram
datoare acelei copile. Te văzusem într-un spectacol. M-am îndrăgostit instantaneu. Toţi bărbaţii cu care am avut de-a face până să ajung,
în sfârşit, să te ţin în braţe, n-au fost folositori decât pentru sport. Sex
sportiv. Şi atât. Am plecat din ţară după bacalaureat. Am făcut o
şcoală bună de teatru în Germania, dar când m-am întors asta n-a
contat. Diploma mea nemţească nu era bună în România, aşa că am
dat din nou examen, în draga mea ţară, în oraşul meu natal, ca să fiu
actriţă. N-am mai plecat nicăieri, pentru că aici erai tu şi asta era pentru mine tot ce aveam nevoie. Dacă nu m-ai fi alungat, n-aş fi îndrăznit vreodată să te părăsesc, iubirea mea.

Dacă aş fi strâns lacrimile mele pentru tine aş fi acum proprietara unui vast lac de agrement. Agrement al tristeţii. Mă rog, nu
chiar, să nu fiu aşa de rea, trebuie să recunosc că au fost şi momente
bune. Adică vreau să înţelegi că am plâns şi de fericire. De fapt, toţi
anii ăştia, de când... câţi or fi ei adunaţi până acum, cu doar doi ani şi
jumătate lângă tine de-adevăratelea, au sigilii doar de lacrimi. De tristeţe şi de fericire. Dacă ai fi aici ştiu sigur că ai zâmbi sarcastic şi ai
şopti că nu-i puţin lucru ce mi s-a întâmplat. Nu e puţin, e mult! Mi sau întâmplat prea multe şi nu mai am energie. Pentru ce să lupt? Tu
nu mai eşti lângă mine, măcar aş fi avut cu cine să mă bat. Îmi pare
rău că am plecat din turnuleţul tău, dacă asta mai înseamnă acum
ceva pentru tine. Nu zâmbi!
Trei

Ai ratat să fii posesorul un epitaf celebru pe o piatră de mormânt. Eşti scrum, iubirea mea. Pulbere şi praf. Nici măcar oale şi ulcele. Doar dacă te amestec eu cu lut şi te pun pe foc. Aş putea să-mi
fac o cană pentru cafea din lutul amestecat cu tine. Aşa am petrece,
în sfârşit, dimineţile împreună. Dar mai bine nu. Tu ţi-ai ales deja destinul. Să fie cum ţi-ai dorit. Cenuşă ai vrut să fii, cenuşă eşti. În scurt
timp n-o să mai ştie nimeni de tine. Aşa-i societatea asta, draga de
ea, un monstru care îşi mestecă artiştii, le suge vlaga şi pe urmă îi
scuipă la gunoi, ca şi cum n-ar fi existat vreodată. Unii mai au şansa
ca numele lor să fie date străzilor, dar tu, îmi pare rău, n-o să păţeşti
una ca asta. De ce? Pentru că tu eşti un singuratic, un intransigent, un
prea-puţin-sociabil. Ai fost.
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Când m-ai anunţat că plecăm în prima noastră excursie am
fost în al nouălea cer. Aşteptam să înceapă odată şi voiam să rămânem blocaţi acolo, undeva, mi-era indiferent unde. Swingy, maşinuţa
ta roşie de pe vremea aceea, mi se părea o limuzină în toată regula.
Era aprilie. Drumul pe care am urcat până la cabană era desfundat şi
părea că plutim în derivă prin zăpezi şi gheţuri amestecate cu noroi şi
apă, înconjuraţi de pădure. Din partea mea, puteam să rămânem înzăpeziţi şi trei veacuri, că nu conta. Totuşi, dacă mă gândesc, am avut
mare noroc că am ajuns cu bine la cabană. Am stat două zile acolo,
numai noi doi, nevasta cabanierului şi câteva pisici. Atunci, acolo, am
ştiut că n-o să vreau să plec vreodată din braţele tale. Tare mult te-am
iubit. Mi-e dor de tine.

Am colindat împreună un sfert de ţară. Ne-am refugiat pe la
prieteni, pe la rudele tale uitate, prin pensiuni ascunse în păduri. Am
făcut jogging, ne-am dat cu rolele inclusiv pe o pistă profesională, am
înotat, ne-am cocoţat pe munţi... Noaptea trecută m-am uitat la pozele noastre. Ştii câte avem? Peste cinci mii. Cinci mii de clipe de-ale
noastre zac în fotografii. Le priveam şi nu înţelegeam cum s-a putut
sparge în cioburi atât de mici o pasiune atât de mare. Mă simţeam ca
atunci când, veneam de undeva,... ne-am oprit într-un lan uriaş de
floarea soarelui, mi-ai făcut câteva fotografii, apoi ai demarat în
trombă şi ai accelerat ca să intri cu maşina într-un stol de ciori. Una
a ciobit parbrizul cu ciocul. Toată frumuseţea s-a spart cu un singur
cioc de cioară. Parcă erai un kamikaze.

M-am prins destul de târziu că tot ce faci şi simţi este îndreptat spre acelaşi unic scop: sinuciderea. Luptele tale, şi alea mici şi cele
măreţe, erau numai şi numai cu tine, de parcă tu ai fi fost vinovat pentru tot ce se întâmpla strâmb pe lumea asta. Te-ai înşelat, dar acuma
e destul de târziu ca să mai poţi repara ceva. Nici dacă rămâneam cu
tine nu scăpai de obsesia că lumea este construită prost. Şi, implicit,
tu. Când te simţeam mulţumit eram fericită, dar asta era foarte rar,
pentru că tu trebuia să ai observaţii pentru tot ce mişca în univers.
Cred că de asta am plecat, până la urmă. Eu îmi ştiu defectele, le ştiam
şi când eram lângă tine, dar aveam senzaţia că o să mi le arăţi cu degetul în momentul imediat următor. Mi-era teamă de tine. Ştiu, vorbesc prea mult, ştiu!

Excursia cu floarea o mai ştii? Care dintre ele? Ai şi tu dreptate, că au fost multe flori la mijloc, în toate excursiile noastre, îţi plăcea să-mi dăruieşti flori. Dar nu despre florile tale e vorba, ci de
floarea mea. Nu mai ştiu ce pădure străbăteam, dar eram atât de fericită încât în clipa când am văzut pe un versant o floare, nici nu ştiu
ce floare era, te-am rugat să opreşti maşina. Te-am sărutat şi eu am
început să mă agăţ de pietre, de tufe, să ajung la floarea aia. Am căzut
de câteva ori, dar până la urmă am izbutit. Am luptat pentru floarea
pe care ţi-am dăruit-o. Eram murdară toată, dar aveam în mână floarea. Floarea aia era plină cu iubirea mea. M-ai fotografiat căzând şi
apoi coborând victorioasă. Nu ştiu cât te-ai bucurat tu de efortul meu,
dar eu chiar ţi-am dăruit dragostea mea.
Nu ştiu unde ţi-s ochii, dar simt cum mă priveşti prin sticla borcanului ăsta nenorocit. Cum mă vezi? Nu distorsionează? Când ţi-ai
făcut primii ochelari erai disperat. Pentru tine era primul semn de îmbătrânire. După 17 ani de presă, cu deşteptări noctambule pentru terminat articolele alea pe care nu le pricepea nimeni şi 10 ani de
profesorat, astea fiind numai job-uri suplimentare, ce-ai fi vrut? Eu
port ochelari de mică. Era şi timpul tău. Hai, zâmbeşte. Unde ţi-e gura?
Trebuie să recunoşti că te-am pus într-un borcan frumos. Dacă nu plecai, aici ar fi zăcut aproape jumătate de kilogram de zacuscă făcută de
mama. În loc de zacuscă, stimaţi spectatori, aici zace uriaşul artist neînţeles, în persoană! Mă rog, esenţa hoitului său fizic, dacă pot să mă
exprim aşa.
Patru

Am fost o vreme bolnavă. N-am spus nimănui. Nici la medic
n-am fost. Nu-mi pasă. Anul trecut am învăţat foarte mult şi acum
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sunt stoarsă. S-au adăugat şi reprizele inepuizabile de plâns după
tine. Am leşinat de mai multe ori. Pentru că mi-am dat toţi banii pe
cărţi. Acum sunt pe gustul tău? Ai mei m-au lăsat să locuiesc singură
pentru că le-am promis că o să am grijă de mine. I-am cam înşelat.
Dar n-au cum să afle. Doar dacă mă pârăşti tu. Dar nu cred c-o să faci
aşa ceva, nu-i genul tău de atitudine. Şi oricum eşti acum în altă dimensiune. Poate că acolo eşti mai sociabil şi mai pe înţelesul celorlalţi. Dar mă cam îndoiesc, pentru că nu cred c-a stat cineva să vă
trieze şi sunt sigură că eşti mult, dar muuuult, mai copleşit de tot ce
mişună în jurul noului tău trup, dacă ai unul.
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persoana care leşină, distrage atenţia celor din jur şi ei nu se mai pot
concentra la ce făceau înainte de leşin. Li se activează nu ştiu ce în
creiere şi compătimirea devine suprema stare şi le inhibă pe celelalte.
Ştii de ce? Pentru că leşinul aduce mult cu moartea. Dacă mă gândesc
bine eu am făcut deja antrenament de mai bine de două ceasuri, pentru ziua aia ultimă. Crezi că asta îmi va aduce mai uşor liniştea şi trecerea va fi mai uşoară? Dar asta n-ai tu de unde să ştii. Tu n-ai leşinat
niciodată. Habar n-ai ce-ai pierdut.
Cinci

Prima oară când am leşinat, un coleg m-a ridicat de pe podea
şi voia să mă ducă la medic. M-am trezit în braţele lui şi m-am îngrozit de cât de îngrijorat era de starea mea. N-am suportat ideea că aş
fi putut să-i stau şi altfel în braţe. Îţi vedeam privirea, undeva în spate,
şi-ţi auzeam şi vorbele: „Peste 20 de ani ce-o să faci? O să mă ştergi la
cur în timp ce o să-ţi clocotească hormonii cerând amor carnal instant?
Găseşte-ţi pe unul mai tânăr, până nu emigrează toţi...” Mi-ar fi plăcut
să-ţi demonstrez că pot să trăiesc şi singură, fără niciun fel de bărbat.
Din fericire pentru tine, adică vreau să spun că s-a adeverit ce spuneai, şi din nefericire pentru mine, am ajuns, în cele din urmă, exact
în braţele colegului de care mă feream cel mai mult. Nu seamănă cu
tine. El mă iubeşte cu totul altfel.

Cu câţiva ani în urmă, cred că eram în clasa a doua sau a treia,
mama mi-a spus că dacă ar trebui să-i dorească cuiva o fericire mare,
i-ar dori un copil ca mine. Vorbele ei m-au uimit, pentru că veneau
după ce mă certase, în timp ce mă strângea la piept şi eu nu pricepeam ce vrea să zică. Plângeam amândouă, îmbrăţişate. Dacă m-ar fi
pălmuit tot aş fi plâns, dar aşa am rămas într-o mare nedumerire şiam plâns de foarte multă iubire. Amândouă. Tu ai plâns vreodată de
foarte multă iubire? Atât de multă încât să te copleşească, să te sufoce, să nu te mai lase să gândeşti, să nu mai poţi face nimic, să arzi
cu toată fiinţa ta numai şi numai pentru ea? Şi dacă ai făcut-o, şi dacă
nu, nu mai contează, durerea pe care o simţi când iubeşti de-adevăratelea, te poate ucide. Dar nu e cazul tău.

Când am leşinat a treia oară, tocmai treceam prin dreptul filarmonicii şi îmi repetam în gând: „Sunt puternică. Eu nu trebuie să
merg la medic. Eu pot să-mi revin singură. Într-o zi, sigur, am să fiu fericită.” Cum m-am gândit la fericire, brusc, a apărut una dintre imaginile
cu tine în bucătăria ta din turnuleţ. Nu mai ştiu ce făceam cu blenderul şi habar n-am nici acum de ce ţi-ai vârât degetul mijlociu în aparat. Cana se înroşise, vârful degetului tău atârna flasc, eu înlemnisem
şi tu râdeai. Nu ştiu cum făceai chestiile astea. Aveai un stil aparte de
a te detaşa de evenimentele în care erai parte şi râdeai. Te-am dus la
urgenţă. Încâ râdeai... M-am trezit înconjurată de muzicieni aflaţi în
pauză. M-au dus în filarmonică. Aşa am ascultat prima dată „Moartea
şi fecioara” de Shubert.

Nu mă influenţase nimeni atunci. Percepusem totul la proporţii mărite. Nici atunci, nici mai târziu, nu mi-a impus nimeni credinţa. Când am fost în stare să gândesc singură adevărul despre
religie, mi-am dat votul de neîncredere divinului şi m-am întors, cu
tot echilibrul sufletului meu, la dragostea dintâi: mama. Deruta şi nesiguranţa nu mi le-am iertat, pentru că atunci s-a irosit sentimentul.
Rătăcirea mea a fost de doar o secundă, dar iubirea nu mai poate fi
recuperată. Ar însemna să trăiesc cu o secundă mai mult decât mine
însămi. Trebuie să fii nebun să vrei aşa ceva. Nici nu ştiu cum de-mi
trec prin cap toate astea, cred că influenţa ta e mai mai puternică
decât credeam. Te-am iubit mai mult decât pe mama şi pe Dumnezeu la un loc, asta cred c-a fost greşeala fatală.

Nu te mai plictisesc cu domeniul ăsta neinteresant pentru
tine. Îţi mai spun doar că următoarele leşinuri au fost şi naturale şi
provocate. Am devenit expertă în arta asta. Ştiai că se poate schimba
cursul istoriei printr-un leşin? Leşinatorul sau leşinatoarea, mă rog,

După ce am înmormântat-o pe bunica, a urmat o noapte de
nelinişte şi nesomn. Puţin după miezul nopţii, mama a intrat în camera mea şi s-a cuibărit lângă mine. Tremura toată. Am strâns-o în

Al doilea leşin a fost tot pe fond de oboseală, nervi şi lacrimi
şi tot la cursuri. De data asta erau şi doi profesori de faţă. Când mi-am
revenit toţi erau cu capetele îngrămădite peste mine, îmi dădeau
palme şi mă stropeau cu apă. Cred că arătam îngrozitor. Nu ştiu
foarte clar cum s-au petrecut evenimentele, dar am conştientizat cei cu mine abia în parcul de lângă căminele studenţeşti. El era lângă
mine, mă ţinea de mână şi-mi zicea că sunt puternică, dar fragilă în
acelaşi timp, că trebuie să fie cu ochii pe mine, că n-o să mă mai lase
singură niciun moment. Atunci, ca un flash, mi-a apărut imaginea chipului tău zâmbind şi tare mi-a fost dor de mine fiindu-mi dor să fiu cu
tine. De-atunci, el m-a urmărit peste tot. Nu mai eram deloc singură.
Aveam doi cerberi, el şi tu. Uau!

Leşinul numărul patru... la naiba, te simt cum mustăceşti. Nu
întreba nimic! Nu, nu-mi contorizez leşinurile, doar că nu le pot uita
pe primele patru, atât. Încerc şi eu să mă detaşez de probleme. E ceva
rău în asta? Doar leşinul ăsta, e cel mai important, şi gata, am terminat. Leşinul ăsta mi-a deschis ochii. Până atunci mi-era jenă de câte
ori leşinam, mă simţeam prost şi mi se părea că sunt prea moale pentru lumea asta dură. Ei bine, dacă în general nu mă prea băga nimeni
în seamă, am constatat că leşinurile centrau interesul celorlalţi pentru mine. Deja umblă prin facultate tot felul de poveşti despre viaţa
mea ascunsă. E chiar palpitant. Despre iubirea noastră n-a aflat nimeni. Am ţinut-o bine ascunsă. Uneori îmi vine să strig în gura mare
că ai fost marea mea iubire.
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Nu ştiu dacă mama îşi mai aminteşte, dar e o întâmplare din
copilărie pe care n-o pot uita. De la bunica am înţeles că suntem tributari lui Dumnezeu cu o iubire. Sufletul mi s-a frânt. Simţeam c-o
mint pe mama, nu se putea să nu-i spun că, din clipa aceea, pentru că
aflasem ceva grav, nu mai puteam s-o iubesc pe ea cel mai mult. Am
încercat s-o lămuresc că din toată iubirea mea trebuie să-i dau şi altcuiva, dar am asigurat-o că dintre toţi pământenii pe ea o iubesc cel
mai mult în continuare. Mama n-a înţeles de unde mi-a încolţit necazul, dar când, într-un final, plângând, am rugat-o să mă ierte şi să ia
lucrurile ca atare, ca să mă liniştească, s-a grăbit să accepte situaţia,
spunându-mi că hotărârea mea era cât se poate de înţeleaptă. Cu
toate astea, Dumnezeu m-a părăsit.

Vezi, poveştile astea le-ai ratat. Dacă aveai timp să mă asculţi
ai fi ştiut, probabil, cum să mă păstrezi, dacă ai fi vrut asta. Dar am
dubii serioase, problemele tale erau prea importante ca să-ţi faci timp
să afli cam cum ar trebui să te porţi ca să păstrezi lângă tine o femeie
mai tânără. Oricum, cred că nu e cazul să-ţi faci foarte multe probleme, nici bunicul n-a ştiut s-o păstreze pe bunica, nici tata pe mama.
Aşa că ce s-a întâmplat cu sărmana noastră iubire mare face parte
dintr-un complot universal împotriva femeilor din familia mea. Când
eram în primele luni de iubire mă întrebai cum te-am vrăjit, ei bine,
nu te-am vrăjit, eu eram cea vrăjită, destinul avusese grijă să-mi hotărască viitorul în locul meu. Ştiam ce urma să mi se-ntâmple, filă cu
filă. Tu eşti doar un capitol.
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braţe şi într-un târziu s-a potolit. Afară era furtună. Vântul trimitea
rafale de ploaie în geam făcând un zgomot de coşmar. Când s-a oprit
din tremurat, mama mi-a şoptit la ureche, n-am să uit niciodată, că nu
mă voi mărita niciodată. Am întrebat, de ce? „Pentru că nu te merită nimeni. Toţi sunt nişte ticăloşi, nişte mizerabili. Tu eşti prea bună să-i vezi
în toată josnicia lor. E blestemul femeilor din familia noastră să fim singure. Se termină odată cu prima care nu se va mărita.” A adormit în braţele mele. Eu n-am închis ochii, gândindu-mă că asta presupunea să
nu fac copii niciodată.

Până să te cunosc eram convinsă că blestemul e doar o vorbăn vânt şi că, atunci când voi hotărî eu, mă voi căsători şi voi avea cei
doi copii gemeni, ai mei şi ai bărbatului meu. Eşecurile mele romantice de până atunci le priveam cu detaşare, ca pe nişte simple întâmplări. Însă, la nici o săptămână după ce mă lăsasem pradă iubirii tale,
puteam să bag mâna în foc că tu erai tatăl acelor copii ce urmau să
vină, bărbatul mult visat, perfecţiunea întruchipată, supermanul
vânat de toate femeile planetei. M-am înşelat. Asta nu înseamnă că te
iubesc mai puţin. Nu, sentimentele mele pentru tine au rămas neschimbate, doar că nu ştiu cum să te privesc. În ce parte ţi-s braţele,
unde-i inima, gura aia pupăcioasă, pletele grizonate, ochii, unde-s
toate astea, tigruţul meu argintiu, unde?
Şase

Am văzut într-un film cum se contorsiona trupul unui om în
cuptorul incinerator şi mi-am zis că ţie sigur ţi-ar fi plăcut să te vezi arzând. Te-ai fi detaşat de problemă şi ai fi privit indiferent, cu zâmbetul superior afişat în colţul gurii între cele două gropiţe din obraji. Am
trecut peste secvenţa din film cu respiraţia tăiată. Ştiam, desigur, că
cel din cuptor nu mai e în viaţă, dar felul în care se zbătea în flăcări trimiteau gândul mai degrabă la o tortură grea. Mă întrebam cum poate
un trup inert să se zbată aşa? Fără să vreau, mă gândesc acum la o
fostă iubită de-a ta despre care spuneai că a ars într-un incendiu. Nu
i-au luat foc decât palmele, urechile şi un pic din faţă, adică ce avea
mai frumos la prima vedere. Ce-o fi simţit când flăcările o muşcau şi
îi siluiau frumuseţea?

Mi-ai povestit destul de multe despre viaţa ta şi mai ales despre fostele iubite care nu te-au înţeles şi care te-au lăsat în cele mai
nepotrivite momente. Cea arsă, după ce ai pus-o pe picioare şi i-ai
ameliorat depresia, s-a culcat cu cel mai bun prieten, ca să vadă dacă
mai poate avea sentimente; una, mai de dinainte, s-a măritat cu un
fotbalist, şi de aia nu suporţi fotbaliştii; alta, de asta nu ştiu prea
multe, s-a încurcat cu un arab şi ăla i-a dat nu ştiu ce boală venerică
de n-a mai putut să facă copii; una era prea gospodină şi ai lăsat-o în
braţele unui flămând; alta îţi citea poeziile cu DEX-ul în braţe; câteva
au emigrat, una era lesbiană, alta s-a călugărit şi una singură, de necrezut, doar una?, s-a sinucis. Le-am amintit pe toate? Or mai fi fost
şi altele, probabil, în poveşti secretizate.
Să ştii, că şi eu am trecut prin câteva romane de dragoste care
au lăsat urme adânci. Am să-ţi povestesc doar una singură, cea care
m-a marcat cel mai mult. Eram într-a douăsprezecea, când un fost
elev al liceului, era cu doi ani mai mare decât mine, m-a cerut în căsătorie. Nu eram pregătită pentru aşa ceva, îţi dai seama, dar mă flata
situaţia. M-am fâstâcit toată şi i-am spus că mă mai gândesc. Mă aştepta după ore, mă conducea acasă, ne sărutam la colţul blocului şi
cam atât. Într-o zi mi-a dăruit un inel. Mi s-a părut grozav gestul, aşa
că eram pe punctul de-ai accepta oferta, doar că în aceeaşi noapte sa sinucis. A doua zi, dis de dimineaţă, m-am trezit cu tatăl lui la mine
la uşă. Mi-a dat un plic pe care era scris numele meu. Înăuntru erau
scrisori de dragoste şi poezii dedicate mie.

Am fost la înmormîntare. Nimeni nu mi-a făcut vreun reproş,
nimeni nu s-a uitat urât la mine. Nu înţelegeam prea bine de ce îşi tă-
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iase venele, doar urma să-i primesc propunerea. Din scrisori reieşea
că aşteptarea răspunsului meu îl zăpăcise total şi mintea lui născocise
tot felul de piedici uriaşe puse în calea iubirii lui pentru mine, că întreg universul îşi adunase forţele ca să-l oprească să fie fericit. Moartea băiatului ăsta mi-a schimbat viaţa, modul de-a fi. O vreme am
ţinut într-o cutie de bomboane un bulgăr de pământ de pe mormântul lui. Mergeam zilnic la cimitir, mă îmbrăcam în negru, şi nimeni nu
se mai putea înţelege cu mine. Mă simţeam vinovată şi tot nu înţelegeam de ce. Îmi cumpărasem şi o carte de rugăciuni, dar degeaba.
Am fost în transa asta un an.

Mai vrei, sau ţi-e deajuns? Acum nu mă mai pot eu opri. După
un an am simţit că înnebunesc dacă nu-mi ucid starea. Trecuse un an
în care terminasem liceul, habar n-am cum luasem bacalaureatul, mă
înstrăinasem, nu mai aveam prieteni, în schimb mă salutam cu groparii din cimitir şi stăteam cu ei la poveşti pe margine gropilor proaspăt săpate. Le duceam vodcă şi ţigări, le povesteam despre Romeo,
Julieta, Hamlet, Ofelia, Yorich. Povestea cu craniul bufonului le-a plăcut cel mai mult. Într-o zi am luat cu mine în cimitir volumul lui Shakespeare unde erau şi vorbele din scena din cimitir. Unul dintre
gropari m-a rugat să-i împrumut volumul. După vreo două luni l-au
găsit pe fundul unei gropi. Avea lângă el cartea, un craniu şi o lanternă cu bateriile terminate.

Era început de decembrie şi peste noapte căzuse prima ninsoare. Imaginea cu groparul din groapa ninsă n-o s-o uit niciodată. În
ziua aceea am băut pentru prima dată cu poftă. Cred că am ras singură o sticlă de vodcă. Nu eram beată, dimpotrivă. Mi-am luat rămas
bun de la gropari şi de-atunci n-am mai călcat în vreun cimitir. Mi-am
aruncat la gunoi toate hainele negre, mi-am făcut bagajul şi am plecat în Germania. Părinţii nu m-au oprit, dar se vedea pe ochii lor că suferă. În jur, toată lumea suferea de câte ceva, aşa că era momentul cel
mai bun pentru plecare. Pe drum mi-am jurat să nu mă mai îndrăgostesc niciodată. Probabil că n-am jurat cum trebuia, pentru că mam ales cu un nou blestem. Acum aveam două: să mă îndrăgostesc
tot timpul şi să fiu singură pe vecie.
Şapte

În ultima vreme plâng foarte uşor. Dar se spune că mă stăpânesc admirabil. Puţină lume m-a văzut plângând. Nu sunt o femeie
slabă, dar e nevoie şi de puţin teatru pentru asta. Îţi aminteşti de primul nostru sărut? M-a luat prin surprindere. Mi-au trebuit câteva zile
să-mi revin. Mă mai sărutasem, dar abia aflată în braţele tale mi-am
dat seama că de fapt nu ştiam ce e un sărut adevărat. Apoi, când ţiam simţit mâinile pe mijlocul meu, m-am cutremurat. Şi cred că neam cutremurat amândoi. Taina acelor clipe, şi a celorlalte care au
urmat, nu poate fi descrisă. Iubirea asta a noastră a fost una mare. Nu
râde! Sună prost, nu? Iubire mare! Cum să-i spun altfel? Până să mă
pierd în ochii tăi, credeam că iubirea e doar o chestie de persoana
întâi. Fals! Cu tine am învăţat că nu-i aşa.
Totuşi, rămân în mine întrebări suspendate. Una dintre ele e
capitală: de ce nu mai pot fi iubită? Nu sunt nici frumoasă, nici divină,
nici genială, nu ştiu nici măcar să gătesc, nu am nicio calitate clară, întreagă, şi cu toate astea am cunoscut adoraţia, idolatrizarea, contemplarea. Şi, culmea, iubirea, numai cu tine. Vreau să cobor de pe
soclul pe care am fost ridicată, vreau să trăiesc normal. Nu vreau să
mă gândesc la câţi ani are bărbatul de lângă mine, nici ce-o să fac
peste 20 de ani sau peste alţi 100, nu mă interesează. Vreau doar să
fiu iubită simplu, nu complicat. De ce nu se poate? Mi-e greu să înţeleg de ce chimia unui cuplu se duce pe apa sâmbetei şi nu lasă nimic
curat şi frumos în urmă. Mă rog, rămân şi amintiri frumoase, dar de
ce vin cele urâte, ca ciorile, croncănind?
Mă uit la borcanul ăsta nenorocit şi mi-e dor de tine. Cine ştie
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câte tâmpenii or fi fost puse în borcanul ăsta până să ajungi tu înăuntru? Stau şi mă-ntreb, de ce nu te interesezi să intri în programul
celor 3R: recuperare, recondiţionare, refolosire? Reîncarnarea, cel
puţin în cazul tău, mi se pare un model bun de urmat. „Nimic nu se
pierde, nimic nu se câştigă, totul se transformă.”, nu-i aşa? Prietenul tău
Lavoisier, zicea asta. Şi „Viaţa e un proces chimic.”, tot el spunea. Mama
lui de proces chimic, de ce nu ştie să reconvertească ce s-a dus, în ce
era înainte de ducere? Vezi, stăm destul de prost psihic, noi, ăştia, viii.
Suntem supuşii propriei chimii şi habar n-avem ce să facem cu ea. De
aia o să ajungem exact ca Lavoisier: la ghilotină. O să fim mai scunzi,
noi ăştia, neincineraţii.
Nu vreau să exagerez, dar cei din jur îmi sorb cuvintele. Până
şi când tac, toţi sunt convinşi că meditez profund, valoros. Nu-mi
place aşa şi nici nu înţeleg de ce mi se întâmplă mie. Am început să
mă urăsc. Nu mă sperie, dar nici nu mi-e bine. Nu sunt nici modestă
şi nici orgolioasă, nici snoabă şi nici vanitoasă, aşa că nu vreau să fiu
o stea ipocrită. Vreau să trăiesc aşa cum sunt. Ştiu sigur că am ceva
de dăruit. Cu tine am simţit de-adevăratelea asta, eşti confirmarea.
Poate că sunt de modă veche şi aştept să fiu descoperită de-adevăratelea. Tu erai cât pe ce să fii marele pionier. N-a fost să fie. În clipa
asta chiar nu vreau să plâng, jur, dar mi-e ciudă şi nu mă pot stăpâni.
Am fost la un pas de fericirea aia adevărată, aia frumoasă, ca-n poveşti, care nu se termină niciodată. Mama lor de poveşti!
Că tu ţi-ai permis să fii nefericit, asta e treaba ta, alegerea ta,
dar de ce m-ai iniţiat şi pe mine în arta asta a nefericirii, fără să fi vrut,
fără să mă întrebi? Dacă aş fi avut mai multe suflete, să le pot risipi la
dorinţa oricui, ar fi fost ceva, dar am unul singur, cu care nu mă mai
înţeleg, care nu-mi răspunde la dorinţe, care nu poate avea grijă de
mine, pentru că tu l-ai ciuntit şi nu ştiu cum să-l peticesc. Să taci, acum
eu vorbesc! Nu vreau niciun dialog cu nimeni, vreau doar să turui, la
nesfârşit, să scuip din mine toată otrava care mă ucide de vie, vreau
să nu mai am nimic în mine, vreau să fiu translucidă, o meduză de
oraş, gelatină vreau să fiu, nu parbriz de maşină,... ca atunci când vii
tu, kamikaze cu ciocuri de ciori, să nu mă pot sparge în mijlocul lanului de floarea soarelui...

Fii Zen. Iartă-mă, dar nu pot să fiu Zen. Nu pot să las toate
astea să treacă pe lângă mine ca şi cum n-ar exista. Sunt adevăruri
simţite, adevăruri care pe mine m-au durut, care mi-au lăsat răni
adânci, care mi-au secat lacrimile. Sper să nu-mi fi distrus şi sufletul.
Poate mai poate fi ceva reparat. Crezi că o să pot trăi fără tine la nesfârşit? M-ai alungat ca să nu-mi strici viaţa, m-am prins de asta, dar pe
mine de ce, mama mă-sii de treabă, nu m-ai întrebat niciodată ce
vreau EU de-adevăratelea de la viaţa asta? Nu-mi trebuiai decât tu.
Atât şi nimic mai mult. Sunt sigură că tu crezi că m-am ţăcănit. Nu-s
ţăcănită, locuitorule de borcan. Niciodată n-ai avut răbdare să mă asculţi atât de mult. Acum pot să vorbesc liniştită. Nu te grăbeşti, ai tot
timpul la dispoziţie. Ce bine ştii să fii Zen!
Opt

Te-am aşteptat ani la rând. Visam să fiu lângă tine, să respir
acelaşi aer cu tine, să-ţi simt mirosul, să mă îmbăt de încântarea dea fi în preajma ta. Dar se pare că tu n-ai venit decât într-o scurtă vizită
din lumea ta în viaţa mea răvăşită, din care se pare că înţeleg din ce
în ce mai puţin. Marea mea iubire, înţelegi oare ce-ţi spun eu? De ce
naiba a trebuit să te sinucizi? Explică-mi şi mie, că m-ai băgat într-o
ceaţă uriaşă. Mi-ai furat toate gândurile, toate ambiţiile, le-ai croit pe
măsura scheletului tău, pentru ca în cele din urmă să mi le înapoiezi,
cu tot ce-a mai rămas din tine, într-un borcan. De ce nu mi-ai lăsat
gândurile să mi se aşeze în tihnă, de ce m-ai luat prin surprindere?
Toate morţile din viaţa mea m-au luat prin surprindere, e adevărat,
dar măcar tu puteai să... Nu puteai.
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Cred că cel mai greu de suportat pe lumea asta e să vezi cum
oameni dragi pe care i-ai cunoscut bine pleacă în alte dimensiuni şi nai să-i mai vezi niciodată şi n-o să le mai poţi atinge mâinile, nici măcar
cu privirea nu te vor mai îmbrăţişa vreodată... Şi tu rămâi singură şia nimănui, pierdută într-un spaţiu în ruine, şi habar n-ai încotro să te
duci, ce să mai faci cu viaţa ta. Şi pe ei nu-i mai poate nimic ajuta, dar
nici pe tine, pentru că o parte mare din tine se duce cu ei, pentru că
e a lor şi aşa trebuie să se întâmple... Şi tu rămâi golită de partea aia
pe care n-o mai ai, şi cu ce s-o umpli habar n-ai şi eşti atât de debusolată că-ţi vine să te duci iute după ei numai că nu rămâi singură. Ei
pleacă obosiţi şi frumoşi şi tu rămâi şi mai obosită decât au plecat ei
şi nu mai înţelegi nimic, nimic.
Întuneric, apăsare, moarte, suferinţă... nu aveam nevoie de
toate astea. Sufletul mi-e greu. Am o cruce de dus, ştiu asta, ca orice
alt muritor de pe planeta asta, dar o rază de lumină trebuie să vină de
undeva. Pentru mine tu erai raza aia. Acum unde eşti? Întunericul
ăsta nu-mi trebuie! De ce nu sunt suficient de puternică să mă pot
ajuta singură, să-mi pot ajusta sufletul pentru orice fel de fericire, cât
de mică, cât de plăpândă, numai fericire să fie? De ce plâng după tine,
fir-ai tu să fii? Nu-mi trebuie tortura asta! N-o vreau! Du-o cu tine,
acolo unde eşti acuma, fă ce vrei cu ea, arunc-o, înghite-o, vinde-o,
habar n-am, numai ia-o din calea mea! Mi-e dor să cânt, să zâmbesc,
să fiu mângâiată fără să mă gândesc la morţi, fără să trăiesc într-o
eclipsă totală permanentă. Ajută-mă!

În braţele tale aveam uneori senzaţia că visele îmi coboară
atât de aproape de creştet încât le puteam atinge şi îmi ţineam respiraţia, să nu se termine starea de bine. Ce s-a întâmplat cu clipele
alea frumoase, unde s-au dus, unde s-au ascuns? Nu pot să cred că sau pierdut, poate doar rătăcesc pe undeva, pe unde am fost şi noi, şi
nu ştiu cum să mai ajungă acasă. Nici eu nu-mi mai găsesc casa. Casa
mea erai tu, iar tu eşti într-un borcan. Casa mea e într-un borcan. De
râsul curcilor. Hai, dă-te de trei ori peste cap şi ieşi de-acolo!... sau
transformă-te în ceva, măcar într-o pisică, în motanul nostru dispărut... Iulius George întîiul... nici el n-a rezistat mult lângă tine. Hai, că
tu le ştii pe toate, eşti înţelept, capricornule, ieşi din borcan, că mi-e
dor de tine în carne şi oase, nenorocitule!

Acum taci. De ce taci? Nu mi-e frică să gândesc singură, sunt
pregătită. Nu mi-e teamă că o să-mi răstălmăceşti cuvintele şi nici de
reproşuri. Sunt o femeie puternică. Mi-ar fi plăcut să mă înţelegi.
Poate că m-ai şi înţeles, dar nu m-am priceput eu să mă bucur cum ai
fi vrut. O poveste, asta-i viaţa noastră, o mare poveste. Fiecare are
povestea lui tristă, pentru că toate poveştile sunt triste. Dar nu a
noastră e cea mai tristă, sunt altele mult mai triste. Dacă am participa la un concurs de poveşti, a noastră nici n-ar intra în primele 100,
la capitolul tristeţe. Noroc că nu se fac astfel de concursuri. Eu o săţi povestesc toată noaptea şi toată viaţa, cât mai am eu de trăit, ca să
nu uiţi şi ca să nu uit nici eu, că doi oameni, chiar dacă se pot iubi
foarte tare, pot să-şi distrugă vieţile definitiv.

Când eram în străinătate, aşteptam fiecare vacanţă ca pe o
mântuire. Întoarcerea în ţară avea un rost pentru mine, era hrană,
energie pură, de care aveam nevoie. Dar mai multă nevoie aveam de
altceva: să fiu înţeleasă şi dorită de-adevăratelea. Mi-ai povestit cândva de colega ta de bancă, unguroaică, acum profesoară de română
la un liceu maghiar, din cauza căreia te-ai apucat de scris, că a primit
o scrisoare de la bunica ei care se încheia cu un mesaj pentru viitorul
ei bărbat: „Pe fetiţa asta noi am iubit-o şi am ocrotit-o. Tu, străinule, care
o vei iubi, ocroteşte-o şi tu.” Ei, vezi, o astfel de scrisoare mie mi-a lipsit. Dar şi dacă aş fi avut-o, nu cred că m-ar fi salvat. Am încercat din
răsputeri să fiu bună. Se pare că n-am prea reuşit. Iartă-mă, te iubesc.
IDA-sc. Teiubescdorescador.
Sfârşit
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Valentin Mureșan

PEISA JUL (în câteva consideraţii)

Peisajul ca gen aparte a apărut destul de târziu, în secolul
al XVII-lea olandez, mai ales datorită Protestantismului, care interzice redarea lui Dumnezeu-Tatăl în icoane și altare, pentru bunul și
adevăratul motiv, că nici în Biblie, și nicăieri altundeva, nu se pomenește că EL i s-a arătat omului, astfel încât, muritorul nu are
dreptul să-L reprezinte.
Ca urmare, din bisericile și casele Protestanţilor pictura de altar și
icoanele dispar (rămânând numai în teritoriile de sub jurisdicţia catolicismului) și artiștii caută noi teme și subiecte laice, faţă de care
Biserica să nu aibă obiecţii. Astfel, această interdicţie a dus la apariţia noilor genuri în pictură: natura statică, peisajul, scena de gen,
o mai mare dezvoltare căpătând chiar și portretistica, ieșită de sub
rigorile „portretului de donator”.
Până atunci, redările naturii, apăreau în icoane și altare ca
sugestie a cadrului terestru în care se desfășurau evenimentele biblice și mai adesea în reprezentările imaginare ale Paradisului. Până
și Contrareforma iezuiţilor a trebuit să recunoască adevărul afirmat
de Luther și Calvin, renunţând la redarea lui Dumnezeu cu chip
uman, răspândind numai imagini ale personajele umane sfinte, Isus
Chrisos și Sfânta Maria, ori sanctificate, de la la apostoli și numeroșii sfinţi.
Despărţit parţial de reprezentările religioase, peisajul a
evoluat în diferite formulări plastice, în consonanţă cu stilurile, curentele și tendinţele picturii europene, dar fiind tributar modei și
gusturilor ce s-au impus în anumite perioade. Acest fapt, a dus la
dezvoltarea variatelor maniere de redare a peisajelor, inspirate de,
sau imitate după operele anumitor maeștri apreciaţi de publicul receptor de artă și colecţionari. Așa au proliferat tablourile „à la Lorrain” în sec XVIII, sau mai târziu, „à la Monet”, ori Cézanne, van
Gogh, iar la noi, Grigorescu, Andeescu, Petrașcu…
În unele momente, peisajul a devenit genul dominant, predilect al pictorilor și publicului (Impresionismul), alteori revenind la
rolul de cadru ambiental (firesc, pasiv), al unor scene. Poate nici un
alt gen nu s-a diversificat atât de mult ca acesta, de la peisajul redând aspecte din natură, la cel rural, peisajul cu personaje, cu animale (și siluete umane), la peisajul idilic/pastoral, (în care
personajele, nu natura, dau nota ansamblului), sau peisajul de grădină (ce adaptează și modifică Natura după gustul omului, după
anume criterii estetice, care o… „înfrumuseţează”). Iar lista ar pute
continua, cu peisajul exotic, cu peisajul citadin și până la cel imaginar, oniric, fantastic, abstract…
Această uluitoare diversitate e cauzată și de Natura însăși,
căci originalitatea Naturii, pluralitatea, multitudinea, abundenţa ei,
sunt uimitoare: Ea cuprinde tot ceea ce a creat omul ca artă, fiind de
fapt la originea tuturor artelor. În Natură există sunetele (vântul, ciripitul zumzetul atâtor zburătoare…) din care a pornit muzica, splendori ale munţilor, ce vor fi stat la originea sculpturii (Babele, Sfinxul),
pictura (animale, nuduri, portret, peisaj…), arta decorativă (scoici,
pietre rare de variate culori și în configuraţii ciudate, minerale spectaculoase…), arta arhitecturii (după formele primelor spaţii locuibile oferite de natură (peșteri, adăposturi sub-pământene – vizuini
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ce au inspirat bordeiul, iar cuibul păsărilor, coliba), „arta” parfumurilor (florile, tot felul de plante și copaci…), chiar și arta culinară. Parafrazând cu puţin umor un cunoscut dicton francez, putem spune:
on revien toujours à l´ancien amour pour la nature!
Personalitatea și măiestria artiștilor, a contribuit și contribuie permanent la multiplicarea „speciilor” acestui gen. De fapt,
fără ochiul și sensibilitatea artistului nu există frumosul din Natură,
căci, cum spune Eminescu, nu ar avea cine să îl perceapă: Dar nici de
văzut nu fuse și nici ochiu cari s-o vază.
Pornind cu dorinţa de a reda Natura „așa cum e ea”, în peisajul figurativ, ce se vrea imitativ, vizualmente fidel ca o calchiere
„fotografică”, artiștii au realizat repede, că implicit și inevitabil, subiectivitatea lor amprentează „obiectivitatea” reprezentărilor. Astfel că, tabloul pictat, nu mai e o reproducere a Naturii, ci reacţia,
afectivă, personală, sentimentală în faţa acesteia. Natura e concepută și redată, ca o exteriorizare a „realităţii afective interioare”, tabloul de pe pânză, devenind astfel un peisaj artificial, elaborat în
atelier, prin combinarea diverselor imagini reale, stocate în memoria artistului. În mod similar, lucrarea este simultan și oglindirea imaginii Naturii, în „realitatea interioară”, în conștiinţa artistului, cu
tot cortegiul senzaţiilor, percepţiilor, afectelor, gândurilor provocate de ea. Și atunci, Natura nu mai este un model de copiat (nici
măcar în cazul plain-air-iștilor ce pictau la faţa locului), ci devine un
complex de legi (optice), de trăiri, de mistere, având o esenţă ascunsă, proteică, greu de descifrat și ilustrat prin limbajul artistic vizual. Peisajul este o redare umanizată a Naturii! Peisajele nu există
ca atare în natură, ci e vorba de o invenţie a omului, a artistului, în
contact cu Natura, de aceea s-au numit: peisaj emoţional, intimist,
peisajul ca „natură cosmetizată”, cel având o notă ostentativă, „declamatorie”… S-au scris zeci de cărţi despre peisaj, s-au făcut o mulţime de clasificări, s-au stabilit tot felul de categorii de peisaje, în
funcţie de artist, de „conţinutul” reprezentat, de punctul de interferenţă al realităţii Naturii cu datele, detaliile, atmosfera și sugestiile consemnate și transmise de „peisajul înrămat”.
Cum am mai afirmat, Natura ca peisaj, nu există pentru
omul de la ţară care trăiește mult în mijlocul ei, într-un fel de simbioză cu ea. Vrea să o cunoască pentru a o folosi în avantajul lui, al
muncilor sale agricole, al creșterii animalelor domestice al vânătorii și pescuitului. Până de curând, el era mult prea dependent de Natură, de la apa izvorului și râului, la casele în care locuia, la
veșmintele, uneltele, vasele, mijloacele de transport… Pentru el este
cadrul firesc al vieţii sale, nu un spectacol de admirat. Dar chiar și legile cunoașterii stabilesc, că din interiorul unui sistem, nu se pot face
observaţii pertinente asupra sistemului. Or ţăranul integrat
aproape deplin în Natură, nu o poate vedea „din afară”, așa cum o
poate face citadinul, turistul, și desigur, artistul, mult mai străini și
distanţaţi de ea.
Astfel, Natura devine frumuseţe, peisaj, apoi artă, numai
pentru cel ce o contemplă, o privește printr-o altă lentilă, o încadrează într-o altă perspectivă, o studiază/admiră, ca un „subiect cunoscător”, în faţa unui „obiect al cunoașterii”, asupra căruia își
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concentrează atenţia pentru a și-l „însuși”, a-l face „obiect cunoscut”, dar, de astă dată, nu spre a-l folosi, ci ajungând la o cunoaștere
fără scop, fără intenţie, acea cunoaștere în sens kantian, având o
„finalitate fără scop”.1
Viziunea mecanicistă asupra universului, datorată principiilor lui Galilei, filozofiei lui Descartes, dar mai ales fizicii lui Newton, şi care va domina concepţiile celei de-a doua jumătăţi a
secolului al XVII-lea şi prima jumătate a celui următor, face ca Natura să fie privită ca locul comun al unor fenomene legice. Pe de altă
parte (deşi nu dispare concepţia ce considera manifestările stihiale
ale naturii ca semne ale mâniei lui Dumnezeu), perfecţiunea Naturii şi „raţionalitatea” ei, imuabila repetabilitate logică și cauzală a
fenomenelor ei, duce la ideea că, fiind opera lui Dumnezeu, ea este
scena unui spectacol divin, dar totodată și scena lăsată omului
(creat şi el: „după chipul Nostru, după asemănarea Noastră” - Geneza I26), pentru a desfăşura la rându-i, acel Theatrum mundi al vieţii, societăţii şi civilizaţiei. În acest sens și referindu-se la
perfecţiunile Naturii (nu ale societăţii!), afirma Leibniz, că trăim în
cea mai bună dintre lumile posibile, lume ce face parte din universul
pe care: El îl alege și pe care, prin puterea sa, îl produce.2
Natura tot mai umanizată (până azi când e de-a dreptul
ameninţată de agresivitatea omului), apare în peisaj în mii de formule și ipostaze (în care și anotimpurile au un rol esenţial), însoţită
dar și marcată de prezenţa umană prin obiectele caracteristice,
case, sate, drumuri, poduri… inserate în ansamblul peisager. Se dezvoltă astfel (pe lângă celelalte varietăţi), peisajul citadin, în care Naturii îi revine (numai parţial), rolul secundar avut în cadrul scenelor
religioase, lucrările de acest fel căpătând valenţe accentuat sociale,
culturale, istorice, ca atunci când e vorba de vedute autentice, imortalizând clădiri și monumente, biserici… „felii” de viaţă cotidiană,
din perioada în care au fost transpuse în tablou. În privinţa valorii
istorico-documentare, edificatoare sunt (de exemplu), vedutele lui
Bernardo Bellotto (1721-1780), redând cu multă fidelitate centrul istoric al Dresdei și mai târziu al Varșoviei, pe când a lucrat la curţie
din cele două capitale, tablouri care, după al II-lea război mondial,
au fost atent studiate în vederea restaurării/reconstruirii celor două
orașe aproape total distruse de bombardamente.
Peisajul ca modalitate de reprezentare, a fost „agresat”
major de arta modernă, nu numai de diversele curente și tendinţe
ale avangardei ci și de numeroasele materiale și tehnici „mobilizate”
la realizarea lucrărilor, prin care se urmărește obţinerea unor efecte
spectaculoase, deseori nespecifice genului. Natura a suferit metamorfozări profunde în cadrul avangardei, care au „desfigurat” figurativul, peisajul (ca și celelalte genuri), fiind supus voinţei,
concepţiilor și stilului personal al pictorului. Așa-încât, imaginea Naturii și a celorlalte componente de recuzită și ambient din tablou, sau transformat în mijloace, fragmente, elemente de realitate, din
care artistul ivește un construct mintal imaginar. Considerându-se
un demiurg al propriului universului interior, plasticianulcreatorul
îi impune și alte legi, nu pe cele ale terestrului (gravitaţie, atmosferă…), ca în cazul unor viziuni fanteziste de basm, dar care pot trimite și la o nouă mitologie (Tolkien) sau la literatura S.F. Natura nu
mai e „subiectul”, a devenit „materia primă” a peisajului, deseori
doar pretextul unei reprezentări nonfigurative, uneori prolixe, care
invită/incită închipuirea/imaginaţia privitorului, să formuleze (de
asemenea mintal), prin aglutinarea, restructurarea, asimilarea sugestiilor artistului, un peisaj-idee, sinteză-arhetip „a celor mai frumoase dintre peisajele posibile!” (ca să-l invocăm din nou pe
Leibniz). Iar în unele cazuri stai și te întrebi, dacă nu cumva arta a
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Depinzând și pornind de la autor, peisajul e privit contemplativ, idealizat, nostalgic, sentimental.
S-au scris zeci de cărţi despre arta peisajului, perspectiva
geometrică, cea cromatică, vederea aeriană, (vol d´ oiseaux), vederea de aproape, în care flori, tufe, păsări, fluturi, gâze sunt redate cu
minuţiozitate, în macro-dimensiune. Prezenţa umană redată concret, sau doar sugerată prin … critica puterii de judecare, îşi are
punctul de plecare în conceptul finalităţii (Zweckmäßigkeit). În limbajul cult al epocii, conceptul exprima acel acord şi acea conlucrare
a părţilor unui lucru care fac ca acesta să reprezinte un întreg, o unitate, şi nu simpla însumare a părţilor. Altfel spus, părţile nu stau
pur şi implu unele alături de celelalte, ci primesc semnificaţie abia
prin relatiile dintre ele. Acestea sunt relatii care transformă un agregat de elemente într-un sistem. Finalitate în acest sens, considera
Kant, există atât în natură, în primul rând în lumea vie, cât şi în
opera de artă. Atât diverse sisteme din natură, cât şi operele de
artă, ca artefacte, vor putea fi examinate şi evaluate din această
perspectivă a finalităţii. (p. 175)

Pentru Kant lucrurile posedă finalitate dacă şi numai dacă, însuşirile
lor corespund scopului existenţei lor. Finalitatea obiectivă a fost caracterizată de filozoful din Konigsberg drept o tehnică a naturii, o
„finalitate fără scop” (Zweckmäßigkeit ohne Zweck). Cea din urmă
exprimare urmărea să scoată în evidenţă acea lipsă de intenţie care
distinge finalitatea obiectivă de cea subiectivă. Întregul poate şi trebuie să fie înţeles drept ceva care realizează un scop, deși lipsește
intentia constientă si proiectul. (p. 176)
În mod evident, Kant a avut o înţelegere a finalităţii diferită de cea tradiţională, potrivit căreia, în natură acţionează principii care corelează mijloacele cu scopurile, în acelaşi fel ca şi în
acţiunile conştiente ale oamenilor. El distingea scopul de intenţionalitate. A spune că ceva serveşte un scop nu înseamnă a spune că
a fost creat pentru acest scop. Filozoful a admis existenţa unei finalităti obiective, chiar dacă, nu a fost în măsură să găsească o explicaţie a acesteia, aşa cum a făcut mai târziu Darwin. (p. 177)
Ori de câte ori de reprezentarea unui obiect se leagă un
sentiment al plăcerii, nu este vorba de cunoaşterea obiectivă a
ceva, ci de acordul acestei reprezentări cu exigenţe proprii puterii
noastre de judecare. Pentru Kant, trăirea estetică nu era nimic altceva decât experienţa plăcerii (sau a neplăcerii), ca reacţie faţă
de reprezentările noastre despre obiecte. Noi numim bunăoară
frumoase toate acele obiecte ale căror reprezentări au efectul de
a provoca plăcere estetică oricărui subiect. (p. 178)
. C.f. Mircea Flonta, 20 de întrebări și răspunsuri despre Immanuel
Kant, Ed. Humanitas, București 2012, cap. 18.
2
Iată și afirmaţiile lui Leibniz: „Fiindcă însă în ideile lui Dumnezeu e
cuprinsă o infinitate de universuri posibile şi fiindcă dintre ele nu
poate exista decât unul singur, trebuie să existe o raţiune suficientă
pentru alegerea lui Dumnezeu…” (§53) „Şi aceasta este cauza pentru
care există universul cel mai bun, - de care în virtutea înţelepciunii
sale Dumnezeu ia cunoştinţă -, pe care, datorită bunătăţii sale, El îl
alege şi pe care, prin puterea sa, îl produce.” (§55) - G.W.Leibniz,
Opere filozofice, Bucureşti 1972, Editura ştiinţifică, vol.I.
1
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Joachim Wittstock - 80

Poet, prozator şi eseist de expresie germană, traducător.
Născut în 1939 la Sibiu. Absolvent al Facultăţii de Filologie, germană/română, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, 1961. A activat ca profesor şi bibliotecar la Cisnădie şi Sibiu. Din 1971 şi până la
pensionare a fost cercetător în sectorul istoriei literare la Institutul
de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, sub egida Academiei Române.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Sibiu din 1979.
Membru al Societăţii Germane „Schiller” (Deutsche Schillergesellschaft) din Marbach/Neckar şi al Breslei Artiştilor (Die Künstlergilde)
din Esslingen, Germania. Membru în Colegiul Director al revistei
„Euphorion” din Sibiu. Domiciliat în Sibiu.

A publicat studii cu privire la scrisul german din Transilvania, Banat şi Bucovina. Este coredactor şi coautor al unei istorii a literaturii germane din Transilvania (Editura Kriterion, Bucureşti,
1979 şi 1992) şi la două volume despre scrierile transilvănene vechi
(până la anul 1848. Editura Südostdeutsches Kulturwerk din München, 1997 şi 1999). A îngrijit ediţia Erwin Wittstock (opere în proză,
4 volume, Editura Kriterion, Bucureşti, 1979-1991). A publicat volumele: „Botenpfeil. Gedichte” (Săgeata cu mesaj. Poezii, Editura Dacia,
Cluj, 1972); „Erwin Wittstock. Das erzählerische Werk” (Erwin Wittstock. Opera sa epică, Editura Dacia, Cluj, 1974); „Blickvermerke. Dreiundvierzig Texte” (Priviri notate. 43 texte, Editura Dacia, Cluj, 1976);
„Karussellpolka. Erzählung” (Polca caruselului. Povestire, Editura
Dacia, Cluj, 1978; Editura Hora, Sibiu, 2011); „Parole Atlantis. Erzählende und betrachtende Prosa” (Parola Atlantida. Proză narativă şi
contemplativă, (Ceas lunar. Cuvinte înşiruite metric şi în proză, Editura
Dacia, Cluj, 1983); „Ascheregen. Parallele Lebensbilder und ein Vergleich” (Ploaie de cenuşă. Biografii paralele şi o comparaţie, Editura
Dacia, Cluj, 1985. Traducere în limba română de Al. Teodorescu, Editura Kriterion, Bucureşti, 1989); „Morgenzug. Vergegenwärtigungen,
Überlegungen” (Trenul de dimineaţă. Evocări, reflecţii, Editura Dacia,
Cluj, 1988); „Der europäische Knopf. Betrachtende und erzählende
Prosa” (Nasturele european. Proză contemplativă şi narativă, Editura
DIPA, Frankfurt am Main, 1991); „Spiegelsaal. Skizzen, Erzählungen”
(Sala oglinzilor. Schiţe, povestiri, Editura Kriterion, Bucureşti, 1994);
„Die dalmatinische Friedenskönigin. Zwei Erzählungen aus südöstlichem Zeitgeschehen” (Protectoarea dalmată a păcii. Două povestiri
din actualitatea sudestului, Editura Skarabaeus/Edition Löwenzahn,
Innsbruck,1997); „Kurator, Söldner, Gouverneur und andere Prosa”
(Epitrop, mercenar, guvernator şi alte proze, „Scherenschnitt. Beschreibungen, Phantasien, Auskünfte” (Siluetă. Descrieri, fantezii, informaţii, Editura Hora, Sibiu, 2002); „Bestätigt und besiegelt. Roman
in vier Jahreszeiten” (Confirmat şi sigilat. Roman în patru anotimpuri, Editura ADZ, Bucureşti, 2003); „Keulenmann und schlafende
Muse. Erfahrungsschritte” (Omul cu măciuca şi muza adormită. Paşi
ai cunoaşterii, Editura Hora, Sibiu, 2005); „Die uns angebotene Welt.
Jahre in Klausenburg. Roman” (Lumea oferită nouă. Ani petrecuţi la
Cluj. Roman, Editura ADZ, Bucureşti, 2007); „Dumbrava morilor.
Schiţe şi nuvele” (traducere de Nora Iuga, Institutul Cultural Român,
Bucureşti, 2007); „Einen Halt suchen. Essays” (A căuta un sprijin.
Eseuri, Editura Hora, Sibiu, 2009); „Protectoarea dalmată a păcii. Pagini de proză” (traduceri de Laura Balomiri, Nora Căpăţână, Ioana
Constantin, Carmen Popa, Maria Sass, Editura Techno Media, Sibiu,
2009); „Die blaue Kugel. Erzählungen über Hermannstädter Gebäude und ihre Bewohner” (Bila albastră. Povestiri despre clădiri sibiene şi locuitorii lor, Editura Hora, Sibiu, 2012); „Margarete Depner.
Eine Bildhauerin in Siebenbürgen” (Margarete Depner. O sculptoriţă
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în Transilvania, coautoare: Rohtraut Wittstock, Editura Hora, Sibiu,
2014); „Strania călătorie a lui Peter Gottlieb. Povestire” (traducere de
Nora Iuga, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2015); „Weisse Lagune
und andere Reisestationen” (Laguna Albă şi alte popasuri de călătorie, Editura Hora, Sibiu, 2016); „Wilhelm Fabini. Blick in sein Atelier”
(Wilhelm Fabini. Privire în atelierul său, Editura Honterus, Sibiu, 2017),
„Forstbetrieb Feltrinelli. Mythos und fragmentarischer Realitätsbestand. Erzählung” (Forestiera Feltrinelli: mit și crâmpeie de realitate: povestire, Editura Honterus, 2019, trad. de Maria Sass).
Premii ale Uniunii Scriitorilor din România în anii 1978,
1983 şi 2002. Gratificaţia de onoare din partea Fundaţiei Germane
„Schiller”, Weimar (1991) şi Gratificaţia Premiului Andreas Gryphius,
oferită de Künstlergilde Esslingen (1992). Doctor h. c. al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (2000). Cavaler al Ordinului Naţional
„Pentru Mertit” (2000). Premiul Opera Omnia pe anul 2007, Filiala
Sibiu a USR. Premiul de Cultură al Asociaţiei Saşilor din Transilvania
pe anul 2010. Premiul „Cercul Literar de la Sibiu” al revistei „Euphorion”, Sibiu, 2015.

Joachim Wittstock este cel mai important scriitor de expresie germană din România. Cu prilejul împlinirii vârstei de optzeci
de ani, revista noastră (al cărei colaborator permanent este încă de
la început, de acum treizeci de ani) și Filiala sibiană a Uniunii Scriitorilor (al cărei membru de bază este de la înfiinţare, din 1979, fiind
în numeroase rânduri în Comitet și, timp de un an, Secretar/ Președinte al Filialei noastre) urează scriitorului de excepţie și omului de
mare nobleţe sufletească „La Mulţi Ani!” și împlinirea tuturor proiectelor sale literare.

Domnul Wittstock

Ioan Radu Văcărescu

Joachim Wittstock este, la 80 de ani, o personalitate ce
ocupă un loc distinct în literatura de limbă germană din România,
prin opera sa de poet, prozator, istoric literar, eseist şi traducător.
Dar nu mi-am propus să scriu despre scriitorul, ci despre omul Joachim Wittstock, neschimbat fizic şi moral în cei 30 de ani scurşi din
Decembrie 1989, de cînd îl cunosc mai de aproape. Un domn în
toată puterea cuvîntului, care impune prin eleganţă, generozitate
şi discreţie, însoţite uneori de un subtil umor. O prezenţă care-ţi dă
încredere şi speranţă mai ales la greu. Deşi l-am simţit de multe ori
alături în clipe dificile, cred că mai semnificativ este episodul în care
ne-a venit în ajutor, cu aproape 20 de ani în urmă, în momentul în
care colegul nostru de redacţie Iustin Panţa a murit într-un tragic
accident de maşină, lăsînd revista Euphorion fără redactor şef şi Filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România fără preşedinte. Domnul Wittstock a acceptat atunci să-şi asume funcţia de preşedinte
interimar al Filialei pînă la următoarele alegeri, făcînd zilnic cîte
ceva, conştiincios dar relaxat, pentru a asigura continuitatea în activităţi şi scripte, în aşa fel încît niciodată nu l-am văzut stresat de
treabă. Nevoit fiind să-mi asum iarăşi funcţia de redactor şef al revistei, mărturisesc că vecinătatea domnului Wittstock mi-a întărit
încrederea că putem merge mai departe. De atunci, domnul Wittstock îmi este model de abnegaţie culturală şi verticalitate morală.
Dumitru Chioaru
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În primii mei ani sibieni, demult, tare demult, n-a fost deloc greu săl remarc, în mijlocul destulde pestriţei boeme literare și artistice, pe
Joachim Wittstock. Distins și statuar, deci fericit anacronic,auster în
discurs și cu gesturi rotunde, discret filantrop și mecena, despre Joachim Wittstock nu se poatesă nu-ţi dai seama că nu aparţine acestui prezent ignar, zgomotos și egolatru. Parcimonios în
publicare,deloc tentat să devină un cumulard de titluri și distincţii,
îl bănuiesc de un perfecţionism care nu poateveni decât dintr-un
impuls ascetic. Înaintea lui, ca înaintea tuturor celor pentru care nobleţea spirituluieste normalitatea, o sfială venită de niciunde te face
să-ţi măsori cuvintele cu o riglă ceva mai precisă. ÎnJoachim Wittstock (n-am auzit pe nimeni să-l invoce în conversaţie altfel decât
ca „domnul Wittstock”)este evidentă, firește, tăietura elegantă pe
care o execută, în minte și spirit, cultura de factură clasică. Pareacesta portretul unui om al răului nostru timp? La mulţi ani, domnule Wittstock!
Rita Chirian

Când am ajuns în Sibiu am început să cunosc, pe la lansările de
carte, simpozioane, festivaluri și colocvii, oamenii de cultură locali.
Despre o parte din ei știam, pe câţiva, din generaţii diferite, am avut
norocul să-i cunosc dinainte. Doar un personaj distins, înalt, modest
și timid, dar cu intervenţii calculate (ce m-a dus cu gândul la procedeele chirurgicale) reprezenta cumva o necunoscută. La finalul
unui colocviu, când acest Domn reușea să seducă publicul printr-o
limbă română curată, folosind cuvinte percutante și atent alese,
cineva ne face cunoștinţă: Joachim Wittstock. Recunosc, postura și
eleganţa domnului Wittstock m-au intimidat.

Aveam să-l cunosc mai bine pe domnul Wittstock prin intermediul
revistei Euphorion, cu numeroase discuţii despre istoria veche a
Sibiului și nu numai. Cu 3 ani în urmă împărtășeam cu dumnealui
entuziasmul descoperirii unei scurte istorii a numelui Wittstock. La
aniversare propun reproducerea acestei diplome de atestare a numelui Wittstock (cu o primă menţionare în anul 1480, iar în anul
1682 în Berlin exista un medic numit Joachim Wittstock).
Bogdan Federeac
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Auf der Suche nach verlorenen Schatten

Dumitru Chioaru (Hermannstadt/Sibiu)

Abstract: Starting from Peter Gottliebs merkwürdige Reise (tr.n.
Peter Gottlieb´s Strange Trip) by Joachim Wittstock, a masterpiece
emerging from biographical inspiration and at the same time a reply
to Adelbert von Chamisso´s Peter Schlemihls wundersame Geschichte (tr.n.Peter Schlemihl´s Strange Story), the article compares the
two stories, exposing similitudes and differences of perspective, vision and style in the elaboration over the pact humans make with
the devil at the cost of their soul respectively their shadow.
Keywords: Joachim Wittstock, Peter Gottliebs merkwürdige Reise, Übersetzung, Nora Iuga, Adelbert von Chamisso, Peter
Schlemihls wundersame Geschichte, comparative reading, problematics of identity
In seinem 80. Lebensjahr nimmt Joachim Wittstock als Dichter, Prosaautor, Essayist, Literaturgeschichtler und Übersetzer
einen besonderen Stellenwert in der rumäniendeutschen Literatur
ein. Unter seinen Erzählungen ist Peter Gottliebs merkwürdige
Reise: Eine Märchennovelle, ein biografisch inspiriertes Meisterwerk
und eine Anspielung auf Peter Schlemihls wundersame Geschichte
des deutschen Spätromantikers französischer Herkunft Adelbert
Chamisso (1781–1838), was zu einer vergleichenden Lektüre herausfordert.
Diese Erzählung erschien, wie Joachim Wittstock im Vorwort der von Nora Iuga gezeichneten Übersetzung ins Rumänische1
betont, zuerst in der Zeitschrift Neue Literatur (Heft 11-12/1988)
und später im Prosaband Spiegelsaal: Skizzen, Erzählungen (Kriterion 1994, 275 S.). Der Verfasser schildert darin, wie die Prosa über
die Suche nach dem verlorenen Schatten auf einer Reise nach Deutschland unter dem Einfluss Chamissos entstand. Darin bringt Wittstock, als intendierte Parallele zur romantischen Geschichte
Chamissos, die moderne Sage des Menschen ein, der seinen Schatten verlor, um die dramatischen Erfahrungen zeitgenössischer deutschsprachiger Schriftsteller in Rumänien zu veranschaulichen, die
1989 vor der Entscheidung standen, im Land als Gefangene eines
totalitären Systems zu verbleiben oder nach Deutschland auszuwandern. Der Leser kann die Erzählung als realistisch-seltsam verarbeitete Lebensepisode des Verfassers deuten, worauf Joachim
Wittstock auch im Vorwort hinweist. Strania călătorie a lui Peter
Gottlieb geht auf „Momente meines ersten längeren Besuchs in
Westdeutschland 1987” zurück, wobei auch „einige persönliche Erfahrungen” aus dem heimatlichen „Alltag in Rumänien indirekt angesprochen werden”2.
Der vergleichende Literaturwissenschaft betreibende
Forscher verzichtet jedoch auf eine autarke Lektüre zu Gunsten
einer simultanen. Ihm dient der Werkvergleich zur analytischen Aufdeckung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Anschauung
und Stil, wodurch der Wert beider Werke deutlich herausgestellt
werden kann. Chamissos Ich-Erzählung lässt Peter Schlemihl als
Gestalt und Berichterstatter auftreten, in der – wie Sergiu Pavel Dan
in Feţele fantasticului treffend bemerkt – „übernatürliche Geschehnisse nicht schockieren, sondern faszinieren, und sie damit in
den Bereich des Alltäglichen rücken”3.
Der arme junge Schlemihl, dessen Name – laut Anmerkung des Übersetzers Petru Manoliu4 – für einen Menschen steht,
dem alles misslingt, oder einen Pechvogel, verkauft seinen Schatten dem Teufel, der in Gestalt eines unscheinbaren, grau verkleideten Herrn auftritt, und erhält dafür einen sonderbaren Goldbeutel,
der nie versiegt. Wie Goethe in seinem Faust, verarbeitet auch Chamisso die mittelalterliche Sage von einem Teufelspakt, der mit dem
Seelenverlust besiegelt wird, wobei er zusätzlich den Schattenver3/ 2019
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lust als originelles, fantastisches Element einbringt. Dies deutet der
Literaturhistoriker Fritz Martini als „problematischen Charakter der
romantisch-unberechenbaren und heimatlosen Existenz”5. Der Reichtum macht Peter Schlemihl aber nicht glücklich. Das Fehlen seines Schattens wird als Behinderung wahrgenommen, und bald wird
er als schattenloser Außenseiter von der Gesellschaft gemieden.
„Seinen Schatten zu verkaufen”, vermerkt Victor Ieronim Stoichiţă
in seinem Kommentar zur Märchennovelle von Chamisso, „kommt
einem Identitätsverlust gleich”6. Daher versucht Peter Schlemihl,
seinen Schatten zurückzukaufen, doch der Graue fordert dessen
Seele nach dem Tod. Peter Schlemihl lehnt diesen Tausch ab. Mit
seinen verzauberten Stiefel bereist er die ganze Welt und wird zum
heimatlosen Naturforscher. Die Erzählung endet mit einigen geschickt formulierten Lehren aus den „wundersamen Geschichten”
Peter Schlemihls, der sich selbst an den Autor wendet:
Judecă-mă cum vrei, draga Chamisso, căci îţi voi povesti
lucrurile aşa cum au fost. Eu însumi m-am judecat destul de aspru,
deoarece am purtat în inimă viermele chinului. Momentul acesta
atît de dureros din viaţa mea îmi stăruie viu în minte şi nu mă pot
gîndi la el decît cu umilinţă şi cu o adîncă mîhnire. Căci cine se abate
de la drumul cel drept în chip uşuratic se pomeneşte pe neaşteptate împins pe alte cărări, care-l duc din ce în ce mai jos. În zadar
mai caută să se călăuzească după stelele de pe cer: nu-i mai rămîne
nici o altă cale, trebuie să coboare mereu în prăpastie şi să se jertfească zeiţei răzbunării.7
Ich werde mich Deinem Urteile bloß stellen, lieber Chamisso, und es nicht zu bestechen suchen. Ich selbst habe lange
strenges Gericht an mir selber vollzogen, denn ich habe den quälenden Wurm in meinem Herzen genährt. Es schwebte immerwährend dieser ernste Moment meines Lebens vor meiner Selle, und
ich vermocht es nur zweifelnden Blickes, mit Demut und Zerknirschung anzuschauen. – Lieber Freund, wer leichtsinnig nur den Fuß
aus der geraden Straße setzt, der wird unversehens in andere Pfade
abgeführt, die abwärts und immer abwärts ihn ziehen; er sieht dann
umsonst die Leitsterne am Himmel schimmern, ihm bleibt keine
Wahl, er muss unaufhaltsam den Abhang hinab, und sich selbst der
Nemesis opfern.8
Im Vorwort der rumänischen Übersetzung räumt Joachim
Wittstock ein, dass ihn „bei einer wiederholten Lektüre von Chamissos Text (etwa Mitte der 1980er-Jahre) ein Detail überrascht
[hat], nämlich die zukunftsweisende Bemerkung, dass der Schatten
nicht nur einem Menschen, sondern allen abhandengekommen
sei”9. Auch weist der Autor darauf hin, dass der Name Gottlieb auf
Deutsch „geliebt von Gott“10 und Peter der gemeinsame Vorname
mit Chamissos Gestalt sei. Strania călătorie a lui Peter Gottlieb ist
kein Reisebericht – wenn auch zu Beginn und im Laufe der Erzählung Reiseeindrücke eingeflochten werden, sondern eine in der dritten Person geschilderte Geschichte, deren epische Substanz sich
erst mit der Ankunft des Protagonisten im „Städtchen am Neckar”
entfaltet. Hier soll er als Gast einer Tagung zum Thema „Grauschatten”, eine Metapher für die Identitätsproblematik in einer freien und modernen Gesellschaft, beiwohnen. Seine Bildungsreise
lässt Menschen und Orte als Abbilder des inneren Kampfes mit den
vielfältigen und widersprüchlichen Deutungen des Schattens erscheinen:
Trecuseră destui ani de cînd era partizanul umbrei gri. Totodată însă mai stăruia atîta nesiguranţă în concepţia lui, încît acum
urmărea captivat şi uşor încurcat, ba chiar nu tocmai convins de
propria lui judecată, dezbaterea dintre adepţii vechilor principii şi
adversarii acestora. În toiul acestui duel verbal puteai auzi, ba că
unii căzuseră fără scăpare în plasa curentului la modă, a aşa-numitului ‚modernism’, ba că ceilalţi pledau pentru o atitudine existenţială opusă timpului prezent şi că ar face bine să înţeleagă, în sfîrşit,
3/ 2019

Revistă de literatură şi artă / Sibiu
ce oră ne arată ceasul lumii.11
Schon seit Jahren verstand er sich als Anhänger des Grauschattens. Indes war noch viel Unsicherheit in seiner Auffassung, sodass er nun gebannt, auch etwas verwirrt und nicht ganz schlüssig
in seinem Urteil die Auseinandersetzung zwischen den Befürwortern des Altgewohnten und dessen Gegnern mitverfolgte. In dem
Wortgefecht konnte man bald hören, die einen seien dem Modischen, dem sogenannt Modernen hoffnungslos verfallen, bald jedoch vernehmen, die anderen redeten einer zeitwidrigen
Lebenseinstellung das Wort und täten gut, endlich zu begreifen,
welche Stunde die Weltuhr geschlagen habe.12
Das Gegenstück des grauen Mannes aus Nemaipomenita
poveste a lui Peter Schlemihl ist in Wittstocks Erzählung Egon Rosetzki, ein nach Deutschland ausgewanderter ehemaliger Lehrerkollege, der in seiner neuen Heimat Miglied der Vereinigung der
Schattenverwalter ist, einer Behörde, die den Grauschatten verwaltet.
Die äsopische Erzählweise vergegenwärtigt ein gesellschaftliches Umfeld, das an Orwell erinnert, wo die Gewaltherrschaft
auf den verallgemeinerten Verdacht gründet und in einer modernen Gesellschaft oft auf Täuschung ausgerichtet ist. Die negative
Gestalt Egon Rosetzki hat mehrere Gesichter und Identitäten. Er
versucht, Peter Gottlieb öffentlich als Mitarbeiter des totalitären
Regimes seiner ehemaligen Heimatlandes zu entlarven. Ihm werden abscheuliche – auch erfundene – Taten zugeschrieben wie auch
solche, die Egon Rosetzki als Mitarbeiter der Bespitzelungsbehörde
in der Vergangenheit zu verantworten hatte, was wiederum auf die
negative Bedeutung des Schattens, als Dunkelseite des Menschen,
hinweist. Peter Gottlieb weist die Anklagen entschieden zurück und,
von der grotesken Situation aufgebracht, verlässt er die Tagung und
führt seine Reise nach Frankfurt am Main, Stuttgart, München und
Freiburg im Breisgau fort. Sein Gewissen ist von den sonderbaren
Geschehnissen zutiefst berührt.
Auf seiner Reise begegnen ihm ausgewanderte Bekannte,
deren Verhalten ihn unangenehm berührt. Auf Schritt und Tritt
stößt er auf Egon Rosetzski und dessen Fallen, die Peter Gottlieb
vorsichtig umgeht und damit auch seine Menschenwürde bewahrt.
Er kehrt in seine Heimat zurück und weigert sich, wie Peter Schlemihl auch, seinen Schatten freizukaufen und dafür seine Seele zu
verlieren. Infolge seiner Begegnung mit der freien Gesellschaft
kommt Gottlieb zusammen mit dem Autor zur folgenden weisen Erkenntnis:
Pricepuse, în sfîrşit, că aspiraţia lui de a avea o umbră
putea fi îndreptăţită; în definitiv aceasta, la condiţiile de lumină specifice nouă, făcea parte din apariţia omului în integralitatea lui. A
dispune de umbră era cu adevărat ‚vital-revitalizant’, o combinaţie
de cuvinte pe care Gottlieb o auzise la o la o masă în picioare, întro staţie de metrou, de la un bărbat. Acestuia tocmai îi ieşise pe neaşteptate din gură ciudăţenia asta de cuvinte, prin care aducea o
laudă unei ceşti de cafea – vital-revitalizantă! Şi totuşi, pentru a
ajunge să ai o umbră nu aveai voie să recurgi la mijloace necinstite,
satanice.1
Eines hatte er begriffen: Einen Schatten anzustreben, mochte berechtigt sein, schließlich gehörte dieser, bei unseren Lichtverhältnissen, zur kompletten Erscheinung des Menschen. Über
ihn zu verfügen war richtig ‚lebensbelebend’, ein Wort, das Gottlieb
an einem Stehtisch auf einer U-Bahn-Insel gehört hatte, von einem
Mann, der es, zum Lob einer Tasse Kaffee, möglicherweise gerade
damals geprägt hatte – lebensbelebend! Doch durfte man, um einen
Schatten zu erlangen, nicht unredliche, satanische Mittel anwenden.14
Peter Gottlieb tritt aus sich selbst heraus, um über die anderen eine Selbsterkenntnis zu erfahren. Er kehrt moralisch ges85
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tärkt zurück und verantwortet umsichtig seinen Schatten und seine
Identität.
In dem Nachwort zur Übersetzung fragt Nora Iuga: „Wer
hat eigentlich seinen Schatten verloren? Der Weggezogene oder der
Hiergebliebene?”15, was, so denke ich, Joachim Wittstock mit seinem diskreten Lächeln beantworten würde. Der Leser dieser Geschichte, sei es auch in ihrer Übersetzung, kann davon überzeugt
werden, dass die rumäniendeutsche Literatur gewiss einen großen
Schriftsteller abgewonnen hat.
(Deutsch von Doris SAVA)
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Im Greifblick, im Gleitbild.

Aspekte literarischer Reiseprosa bei Joachim Wittstock

Motto: „Ein Autor auf Reisen sollte über
einen scharfen Blick verfügen und es
an Wissbegier nicht fehlen lassen.”1

Maria SASS

Der 1939 in Hermannstadt/Sibiu geborene rumäniendeutsche
Schriftsteller Joachim Wittstock, der auch heute noch in seinem Geburtsort lebt, verfasste Gedichte, Prosaskizzen, Erzählungen, Romane, Essays, literaturwissenschaftliche Abhandlungen und
Übersetzungen. Das Schreiben über Reisen ist ein Bestandteil seines Werkes, der siebenbürgische Autor äußerte sich immer wieder
zu diesem Thema und verfasste im Laufe der Zeit mehrere Texte.

Anregungen zur Interpretation seiner Reisetexte sind in einem Einführungstext Auf Reisen2 enthalten, dem andere Erzählungen zu diesem Thema - Fahrt nach Czernovitz3, Im Oberland von Camaiore4,
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Toskanische Türme5; Die dalmatinische Friedenskönigin. Anruf und Abkehr6 und Christian Schesäus Transsylvanus. Fahrten in die Lebensgeschichte eines weniggelesenen Dichters7 - vorangestellt ist.

Der erwähnte Einführungstext umfasst einige Gedanken des Autors
zum Thema ”Reise“, wie er ”Reisen und das Schreiben darüber praktiziert hatte“8, die uns dazu verhelfen, seine Reisetexte besser zu
verstehen.

Wittstock betrachtet sich nicht als “Reisender”, doch gibt er zu, an
zahlreichen Ausflügen und Fahrten teilgenommen zu haben, “um
die Heimatprovinz, ihre Landschaften und Siedlungen kennenzulernen. Andere Länder und Erdteile blieben im Bereich der Vorstellung, der Wunsch-Phantasien”9. Schon in diesem Zitat klingen einige
Kennzeichen der Wittstockschen Prosa an, aber auch einer “verdeckten”, allusiven zur Zeit der “Volksdemokratie” praktizierten
Schreibweise. Obwohl er das eigene Land und auch das Ausland –
vor der Wende den Osten: die DDR, Moskau, Sankt Petersburg (damals Leningrad); nach der Wende auch Ortschaften des Westens
bereist hat – behauptet er: “ein ganz echter Reisender bin ich nicht”,
eine Aussage, die er folgendermassen begründet:
Der wahre Reisende strebt ganz neuartige Erfahrungen an
und weiß das ihm Gewohnte und Heimische aus seinen
Gedanken zu verdrängen. Die Preisgabe von Gegebenem
ist eine Bedingung, um Ungewöhnliches vorbehaltlos und
dadurch überhaupt wahrnehmen zu können. Mir hingegen ist es nicht beschieden, mich ganz, bis zur Selbstaufgabe, in andere Welten zu versenken – stets wird auch
Heimisches mitgeführt, und die Meditationen über
fremde Gegenden sind oft solche über das Geschehen im
angestammten Gelände.10

Angedeutet werden auch die Einschränkungen der Vergangenheit
was die Reiseziele betrifft, doch hatten die Restriktionen auch einige Vorteile, sie ”veranlassten unserein mitunter, wenn nicht reale,
so doch imaginäre Fahrten zu unternehmen.“11 Auch glaubt Wittstock, ”die heimische Szenerie reichte im Großen für seine Zwecke
aus. Und es störte ihn nicht wesentlich, dass in Schilderungen aus
dem Leben des Humanisten Christian Schesäus dessen Gymnasialund Studienzeit in Bartfeld / Bardejov und Wittenberg aus zwingenden Gründen ausbleiben mussten, der Verfasser hatte noch
übergenung an siebenbürgischen Lebensstätten zu ergründen und
darzustellen.”12 Zugleich wird vom Dichter selbst eine Eigenschaft
des ”Hybriden“ dargelegt: ”Am ehesten fühle ich mich zu einer Art
Reiseschilderung hingezogen, in der Greifbares und Erdachtes einander mischen.“13
In der Arbeit Hybridität als Strukturprinzip in der beschreibenden und
betrachtenden Prosa von Joachim Wittstock habe ich mich mit der
Analyse der oben erwähnten wittstockschen Prosatexte zum Thema
Reisen14 beschäftigt.

Im Jahr 2016 veröffentlichte Wittstock den Band Weisse Lagune und
andere Reisestationen15, mit dem Untertitel Reiseprosa, der elf Texte
und einen aus 58 Bilder zu den Reisetexten zusammengestellten
Bildteil umfasst.
Auf dem Umschlag des Buches wird der reisende Autor folgendermaßen charakterisiert:

Ein expansiver, auf fernstmögliche Länder und Kontinente
orientierter Reisender ist Joachim Wittstock nicht. Ihn
zieht es immer wieder zu den Küstenregionen des Schwarzen Meeres und in den Mittelmeerraum. Kulturelle Ur3/ 2019
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sprünge im Nahen Osten und die Stätten klassischer Antike faszinieren ihn seit je. Seine Aufmerksamkeit gilt dem
europäischen Osten sowie selbstverständlich den Staaten
Mitteleuropas. Die seinem siebenbürgischen Standort
näher oder weiter gelegenen Landschaften Rumäniens
sucht er in ihren Eigenheiten zu erfassen. Einiges von solcher Vorliebe und wohl auch Bestimmung wird in den Reisebildern dieses Buches deutlich.16

Der Titel des Bandes klingt auf den ersten Blick eher nüchtern, doch
die real angelaufenen Reisestationen verwandeln sich in Wittstocks
Erzählungen in Schauplätze fiktionalen Geschehens und der Hermannstädter Autor bietet eine dokumentarisch-künstlerische Reiseliteratur, deren Ausgangspunkt meistens in seinen realen
Erlebnissen liegt. Doch die Darstellungsmittel, die Wittstock in seinen Texten verwendet, sind literarisch-ästhetischer Natur. Somit
unterscheidet sich die Reiseprosa des rumäniendeutschen Autors
grundsätzlich von den Reiseberichten zu touristischen Zwecken, die
als Gebrauchsliteratur aufzufassen sind.
Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Reiseprosa Wittstocks aus dem Band Die weisse Lagune. In welcher
Form und mit welchen Intentionen der rumäniendeutsche Autor
das Thema Reise behandelt, soll in der vorliegenden Arbeit erläutert werden. Die Analyse verfolgt die literarischen Aspekte dieser
Texte, die nicht bloß auf Informationsvermittlung ausgerichtet sind,
sondern - mit ihren komplexen Erzählebenen, dem multidimensionalen Textraum, der „als ein Gewebe von Zeichen und Zitaten unterschiedlicher kultureller Provenienz”17 erscheint - sich als
literarische Kunstwerke erweisen.

Laut Gero von Wilperts Sachwörterbuch der Literatur umfaßt die Reiseliteratur:

[...] das gesamte dem Stoff nach von Reisen berichtende
Schrifttum vom Reisehandbuch oder -führer mit sachlichen Angaben und Ratschlägen für Reisende, [...] über die
wissenschaftliche Reisebeschreibung und die dichterisch
ausgestaltete Wiedergabe von Reiseerlebnissen und Erfahrungen oder Beschreibung [...] der Zustände in fremden Ländern als unterhaltender Reiseroman bis zum
humoristisch-satirischen, utopische Zustände schildernden Staatsroman oder dem der Phantasie freien Lauf lassenden Abenteuer- und Lügenroman bis zur visionären
Jenseitsreise.18

Aus dieser Charakterisierung der Reiseliteratur ergeben sich zwei
Arten von Reisetexten: informationsvermittelnde und reflektierende bzw. erzählerische Texte, die ihrerseits in mehrere Untergattungen unterteilt werden können. Forschungsreiseberichte gehören
beispielsweise zu den fachwissenschaftlichen, tatsachenberichtenden und dokumentarischen Textsorten, während Reiseführer und
Reisehandbuch, die für Sehenswürdigkeiten bestimmter Reiseziele
plädieren, eine informationsvermittelnde und pragmatische Gebrauchsform darstellen.19 Im Gegensatz dazu spielen in literarischen Reiseberichten subjektive und ästhetische Elemente für die
Textkonstitution eine entscheidende Rolle.
Eine Kategorisierung der Reiseliteratur in vier Arten unternimmt
Birgit Kawohl20, ausgehend von Günther Harri21, in ihrem Buch “Besser als hier ist es überall”. Reisen im Spiegel der DDR-Literatur. Sie erwähnt folgende Arten:22

‘Touristische’ Reiseliteratur. Hierunter versteht man Reiseführer,
die Informations- und Orientierungsfunktion haben;
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‘wissenschaftlich-geographische’ Reiseliteratur, “worunter Berichte
von Expeditionen, Safaris und ähnlichem gefa t werden und worin
es zur Vermischung von sachlicher Dokumentation und subjektiven
Wertungen der Autoren kommt.”2

‘Dokumentarisch-künstlerische’ Reiseliteratur. “Diese sogenannte
Reiseprosa hat ihren Ausgangs- oder Bezugspunkt in realen, vom
Autor selbst erlebten Reisesituationen und ist eine literarische
Form.”24

‘Künstlerische Reiseliteratur’oder ‘fiktive Reiseprosa’,“eine an die
Reiseprosa angelehnte Form […], die aber, und das unterscheidet
sie von der oben genannten dokumentarisch-künstlerischen Reiseliteratur, ihren Ausgangspunkt nicht zwangsläufig in realen Erlebnissen des Autor hat, sondern deren wichtiges Merkmal eine fiktive
Handlung ist, die Elemente der Reiseliteratur enthält.”25

Die in Joachim Wittstocks Band Weisse Lagune aufgenommenen Reisetexte können der dritten Kategorie bzw. ‘Dokumentarisch-künstlerische’ Reiseliteratur am besten untergeordnet werden, sie gehen
von selbsunternommenen Reisen aus, doch die literarischen Darstellungsmittel, die der Autor in seinen Erzählungen verwendet, unterscheiden sich grundsätzlich von den Reiseberichten zu
touristischen Zwecken, die als Gebrauchsliteratur aufzufassen und
deren texttypischen Merkmale, im Vergleich zu fiktionalen literarischen Formen, folgende sind: unabhänging vom Untertitel des Textes, hat der Leser Anspruch auf eine authentische Reise und
erwartet genaue Fakten und aktuelle Informationen über die bereisten Regionen und deren Sehenswürdigkeiten. Typische Themen
der Reiseführer sind Essen, Trinken, Lebensart und Kultur der Einheimischen aus topographisch als Reiseziel festgelegten Orte. Konventionelle Reiseberichte enthalten eine konsequente Zeitebene,
in welcher der Reisende über die fremde Welt informiert wird, dabei
deckt sich der Stil meistens mit einer beschreibenden Sprache.
Zum Unterschied von den genannten Kennzeichen der touristischen
Reiseliteratur stellen die literarischen Reisetexte allgemein, und
Wittstocks Reiseprosa im Besonderen, Konstrukte von Welten dar,
in denen das Subjekt schreibender Beobachter ist. Die dargestellten topographischen Bilder haben weniger mit ihren faktischen
Sachverhalten, als mit einer künstlerischen Möglichkeitsidee zu tun.
Den meisten seiner Texte liegen authentische Reiseerfahrungen des
Autors zugrunde. Bearbeitet werden Impressionen von Reisen, die
Joachim Wittstock zusammen mit seiner Frau Inge oder allein, auf
den Spuren des Mythischen oder des Kulturhistorischen, in verschiedenen Orten unternommen hat: Baltschik (2010), Santorin/Griechenland (September 2013), Jerusalem (September 2012),
Birthälm (1970, 1979), Costineşti am Schwarzen Meer (2012), im
Nösnerland und verschiedenen Orten Deutschlands (1987).

Mit Ausnahme der Erzählung Die Schatten schweben (Rom 1910),
deren Erzählperspektive auktorial ist, sind alle anderen Reisetexte
- Weisse Lagune; Santorin, ein atlantisches Erbe; Nächstes Jahr in Jerusalem; Heimat-Flug; Annäherung an Birthälm; Grendelsmoor und Tränenbrot; Frachtschiff „Evangelia”; Windmühle; Schicksaalsbrunnen;
Peter Gottliebs merkwürdige Reise (Vorwort: 1. Abflug aus Bukarest;
2. Ankunft in Frankfurt am Main; 3. In einem Städtchen am Neckar; 4.
In Stuttgart und Umgebung; 5. München in Höhe und Tiefe; 6.Aufenthalt in Freiburg im Breisgauu; 7. Wieder in Frankfurt; 8. Abschluss der
Reise) – Ich – bezogen und deuten auf Selbsterlebtes hin.
Die Bandbreite der Wittstockschen Reiseprosa reicht vom erzählerischen Nachvollzug des Reiseverlaufs wie etwa in Baltschik, Santorini, Tel Aviv und Jerusalem, bis hin zum kulturhistorischen Essay,
87
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der Reiseerlebnisse nur noch am Rande erwähnt. Seine reiseliterarischen Texte transzendieren die reine Beschreibung hin zur Evokation von (zumeist europäischen Kulturräumen), dabei ist die
Reiseprosa von kulturellen Informationen durchtränkt.

Die Reiseprosa Wittstocks kann als Versuch verstanden werden, in
das Medium Literatur, Probleme aufzunehmen, die dem modernen
Menschen fragmentiert und bedeutungslos scheinen. Wesentliche
Bezugspunkte sind dabei Geschichte, Literatur und Kunst. Von zentraler Bedeutung ist das Verhältnis von Kultur und Natur – in allen
Texten wird deutlich, dass wir es nicht bloß mit einem touristischen
Unternehmen zu tun haben, sondern gleichfalls kulturelle Absichten verfolgt werden.

Exemplarisch sollen im folgenden Aufsatz vier Texte untersucht
werden: Weiße Lagune, Nächstes Jahr in Jerusalem, Grendelsmoor und
Tränenbrot und Die Schatten schweben.

Die Titelgeschichte Die weiße Lagune26, eine der schönsten des Bandes, umfasst zugleich die Vorgehensweisen des Autors in allen Reisetexten: authentische Reisen als Ausgangspunkt der Erzählungen,
das Zusammenfügen von Dokumentarischem und Fiktionalem bzw.
der hybride Charakter der Prosa, das Strukturieren der Naturwahrnehmung durch Elemente der Kunst, Literatur oder Geschichte.

Der bereiste Ort ist Baltschik im Jahr 2010, Zielpunkt der Reise ist
die Sommerresidenz, das “stille Nest” (Wittstock, S. 12) der einstigen Königin Rumäniens, Maria, die bei einem anderen Aufenthalt
in Baltschik, im August 1980, nicht besucht werden konnte.
Von Beginn an ist der Ich-Erzähler auf sein Reiseziel fokussiert,
selbst die Uferpromenade, welche die Besucher fesselte - „Die Fußgängerstraße bot alles, was eine südlichere Küstenstadt an Unterhaltung und Beköstigung gewähren kann. Auf Werbetafeln
angepriesene Erfrischungsgetränke sowie diverse Fisch- und
Fleischgerichte suchten das hin- und herwogende Publikum anzulocken.” (Wittstock, S.16) - sollte in den Schlossbereich führen, ein
Versuch, der sich als vergeblich erwies, denn „die Küste ist steil,
zudem mit dichter Vegetation bewachsen” (Wittstock, S.16).

Um den Leser in das erwähnte Jahr 1980 zurückführen zu können „bei einer Reise ins Damalige […] in die Atmosphäre jener Zeit”
(Wittstock, S. 10)-, will sich der Autor auf die Erinnerung, auf
“Schwaz-weiß-Ansichen”, mit vielem Grau stützen, denn selbst
„Parkmotive erscheinen auf den photographischen Kleinformaten
düster, die Luft ist regnerisch trüb, von Dunst durchsetzt...” Doch
“einer Kreuzfahrt in die Vergangenheit” sollen auch Aufzeichnungen, “ein 1980 verfasster kurzer Text27” (Wittstock, S.10) dienlich
sein.

Die Grenze zwischen Gegenwart und Vergangenheit ist fließend, in
dem jetzt bereisten Ort dringen deutliche, erinnerte Hinweise auf
das politische Regime, die „Volksdemokratie” der damaligen Jahre,
als im 1980 verfassten Text, Baltschik und die besuchte königliche
Sommerresidenz keine Erwähnung finden durfte. Positive Äußerungen über die Monarchie waren verboten, zugelassen wurde nur
Kritik an die Hohenzollern. Folglich geht es in den Texten jener Jahre
um „Selbstzensur”, das Unerlaubte wurde meistens bloß suggeriert
oder total ausgelassen. Im neuen 2010 verfassten Text werden einige Verdeutlichungen hinzugefügt, denn 20 Jahre nach der politischen Wende kann bei vielen Bewohnern Rumäniens von einem
veränderten Bild der Monarchie gesprochen werden. Obwohl es als
unrealistisch zu betrachten ist, dass das Königshaus neu eingesetzt
werden könnte, dürfen die Verdienste der Könige Karl I und Ferdinand bei der Modernisierung Rumäniens, ja sogar bei dem Voll88
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bringen der Vereinigung von 1918 und die Gründung des Rumänischen Einheitlichen Staates aufgenommen werden. Selbst die Gattinnen der beiden Konige – Elisabeth von Wied (mit dem
Dichternamen Carmen Sylva) und Maria – finden in Wittstocks Text
Eingang.

Obwohl es an Kunst- und Naturbeschreibung nicht fehlt, kommentiert der Autor Sehenswürdigkeiten wie Getsemane, Nympharium,
Seufzerbrücke, Allahs Garten u.a. nicht, das „hieße Deutungen auf
Faltbogen und in Broschüren Konkurrenz machen zu wollen” (Wittstock, S. 13). Hier klingt eine deutliche Distanzierung Wittstocks vom
touristischen Reisetext an.
Neben Historischem und Architekturalem findet auch Poetisches in
Wittstocks Erzählung Eingang. Intertextuelle Verfahren ermöglichen dem Autor auf dichterische Texte von Ion Pillat (Balcic; Cină cu
pești / Nachtmahl mit Fischen, die Übersetzung Wittstocks) und
Oskar Walter Cisek (Novelle: Die Tatarin), die mit dem beschriebenen Ort in Beziehumg stehen, hinzuweisen.

Die Geschichte Nächstes Jahr in Jerusalem,, bezieht sich auf eine authentische Reise von September 2012, ist in der ersten Person geschrieben (“Inge und ich”) und besteht aus mehreren Episoden. Im
Hinblick auf das Reisewunschziel Jerusalem, die „Stadt auf den Bergen” (Wittstock, S. 39), werden mehrere Stationen bereist: Tel Aviv,
Beerscheva - Omer, Oasen und Wüsten in Negev, Totes Meer, En
Gedi, Naturpark Makhtesch. Zwei Reiseleiter - ein Germanist, der
Komparatistik und Judaistik betreibt und ein gebürtiger Amerikaner - führen den Autor und dessen Gattin zur ersten Station auf
dem Weg in die Steinwüste des Südens.

Im Text werden religiöse Probleme zum Thema Sabbat, an dessen
Rituale sich der Ich-Erzähler und dessen Gattin Inge beteiligen, aufgegriffen. Wunderschöne Naturbeschreibungen charakterisieren
die Reisestationen bis Jerusalem:

„Steil ging’s hinab in die Senke, deren hell schimmernde Fläche sich
im Dunst der Ferne verlor. Zwischen felsigen Abbrüchen, zwischen
kahlen Schründen hielten wir auf die an Bläue gewinnende See zu.
Während wir an dem Ufer entlangfuhren, in bald größerer, bald geringerer Entfernung zu dem reglos anmutenden Wasser, änderte
dieses noch mehrfach das Erscheinungsbild. Salzablagerungen
brachten weiße Töne in die himmelfarbene Weite, dann überwog
ein lebhaftes Ultramarin.” Die Oase bot „Immergrünes Buschwerk,
Akazien und andere Laubbäume belebten das Wadi, diesen zur laufenden Jahreszeit von Niederschlägen erfrischten Bergeinschnitt.”(Wittstock, S. 37) Die „ferne Monumentalität” der Berge und
„die Spiegelungen des Wassers boten einen passenden Rahmen für
den Vorsatz, das Gewesene und das Künftige zu bedenken. (Wittstock, S. 38)

Die Metropole Jerusalem, die vom Reiseleiter als etwas Besonderes,
als „eine anziehende, auch etwas verrückte Stadt”, charakterisiert
wird, die früher für viele nur “Sehnsuchtsziel” geblieben sein soll,
eröffnet sich dem Ich-Erzähler als ein Ort interkultureller und interreligiöser Begegnung, in dessen Stadtraum sich ethnische, soziale und religiöse Gruppen im Gespräch befinden. Der
topographische Raum verwandelt sich in Wittstocks Text in eine
kulturelle Topographie, in die viele literarisch verarbeitete Informationen Eingang finden. Beschrieben wird die Stadt, der Basar,
die El-Aqsa-Moschee, der Felsendom, die Maria-Magdalena-Kirche
und deutlich hervorgehoben, dass „die heiligen Stätten des Moslems” (Wittstock, S. 41) für Andersgläubige verschlossen bleiben.
Trotzdem ist Jerusalem ein von vielen Touristen besuchter Ort,
sogar von einigen „betagte[n] Frauen und alte Männer”, die „ein3/ 2019
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herschleppten, mit Krücken bewehrt oder auf Wanderstöcken gestützt.” (Wittstock, S. 43)

Nach dem als synkretistisch beschriebenen Jerusalem des Nahen
Osten, folgt die Darstellung einer europäischen Metropole der
Kunst, Rom, in der Erzählung Die Schatten schweben (Rom 1910),
eine Reise in Zeit und Raum, Anfangs des 20. Jahrhunderts angesetzt, die sich auf Erinnerung und Dokumentation stützt. Im Nachwort erklärt Wittstock: “Die Erzählung ist […] nicht reine
Dokumentation, sondern fußt bloß auf ihr; Fiktion kommt auch zu
ihrem Recht.” (Wittstock, S. 72). Die Gegenwartsebene fällt mit der
touristischen Komponente zusammen: “Zusammen mit meiner
Frau und einigen Familienverwandten verbrachte ich im Oktober
2014 einige Tage in Rom. Der Aufenthalt ermöglichte es mir, in gewissem Maß den Spuren von Olga und Arthur Coulin nachzugehen.”
(Wittstock, S. 73). Eingesetzt wird ein auktorialer Erzähler, der eine
Geschichte aus dem Werdegang zweier siebenbürgischer Maler, Arthur Coulin und Octav Smigelschi, erzählt. Die zwei Künstler gelten
in Wittstocks Text als Erinnerungsfiguren, die durch den erzählten
Raum Rom, in einer bestimmten Zeit, Substanz erhalten.

Durch seinen künstlerischen Feinsinn und seine Kenntnisse kultureller Kontexte ruft der rumäniendeutsche Autor eine imaginäre Topographie hervor, er konstruiert einen “Ort”, ein “Rom”, der nicht
nur Schauplatz ist, sondern Symbol der Identität und Anhaltspunkt
der Erinnerung. Die gewählten Figuren sind “identitätskonkret” und
stehen mit dem kulturellen Raum Siebenbürgen in Verbindung. Der
Aufenthalt in Rom beider Maler, sowohl des Porträtisten Coulin, als
auch Octav Smigelschis, dessen Kunst einen Drang ins Machtvolle
und ein Hang zur Monumentalität entlarvte, war zum Zweck der
Bildung.
Anhand der Darstellung des Lebens beider Künstler, stellt Wittstock
die künstlerische Landschaft Roms dar, mit der auch viel Reflexion
verbunden ist: die Stadt bot „eine vorzügliche Anschauung”, “hier
lebte noch die Klassik”; „In Rom behauptete sich auch der aus dem
antiken Erbe hervorgegangene, nie zu unterschätzende Klassizismus, daneben neuere Kunstrichtungen...”; „Rom [...] blieb ein Hort
des Altbewährten und stilvoll Erneuerten, gerade weil sich hier im
Lauf von Jahrhunderten, gar Jahrtausenden, Schichte auf Schichte
abgelagert hatte…”(Wittstock, S.67) Rom dient einerseits der Beschreibung von Bauten, Sehenswürdig-keiten, abendländischer Kultur, römische Antike, andererseits des Hervorhebens
von
siebenbürgischer Kunst, die den Zugang zu den europäischen Mustern gefunden hat, und nicht zuletzt der Wiedergabe von Aspekten der Interkulturalität (Die Beziehung zwischen dem
sächschischen und rumänischen Maler, die zusammen die Kathedrale in Hermannstadt ausgemalt haben.)

“Mythische Urgeschichte, Ereignisse […] einer absoluten Vergangenheit”28 bildet den Inhalt des Textes Grendelsmoor und Tränenbrot,
eine Ich-Erzählung, die auf Vokserinnerung beruht, die „längst Vergangenes an jüngster Geschichte und an Gegenwart misst.” (Wittstock, S. 93) Erinnerung hatte zum Ausflug und Wanderung
veranlasst: Der Ich-Erzähler unternimmt, auf der Suche eines Mythos, eine Reise ins Nösnerland, will die Stätte aufsuchen, an der
der Urgroßvater vor anderthalb Jahrhunderten „Sagen und Geschichten aufgezeichnet, die ihm damals aus lebendiger Volkserinnerung vorgetragen wurden.” Es ist „ein Ausflug also ins zeitlich und
räumlich Abliegende, in die einstige Einwurzelung und in das vom
Wind hin- und hergewendete Geblätter.” (Wittstock, S. 93) Dargestellt wird die Geschichte vom „pflügende[n] Bauer[n] ...versunken
im Moor samt Ochsengespann” (Wittstock, S.96), die vergangene
und mythische Ebene können kaum auseinandergehalten werden.
3/ 2019
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Sogar die Grenze zu der Gegenwartsebene des Ich-Erzählers ist fließend. Im Gespräch mit einem Rumänen, wird auf das Auswandern
der Sachsen aus der bereisten Gegend, sowie auf Elemente sächsischer Geschichte eingegangen: die Sachsen hätten 1944 den Ort
verlassen, nur fünfzehn sächsische Familien seien nach dem Krieg
im Ort geblieben und Rumänen seien in sächsische Häuser eingezogen. Das Hauptdenkmal sächsischer Identität, die evangelische
Kirche, ist nur noch eine Ruine, „das schöne Gebäude sei eingestürzt und zerfallen” (Wittstock, S. 97). Eine neue orthodoxe Kirche
ist mit dem Glockenturm der evangelischen Kirche, der von den
Sachsen abgekauft worden sei, versehen. Als Beleg dafür, dass an
dem Ort einmal eine sächsische Gemeinschaft gelebt habe, steht
der Friedhof.
In der Erzählung deutlich ausgearbeitet ist das Motiv des Flaneurs.
Der Ich-Erzähler wandert auf der Suche nach dem Grendelsmoor:
Zwischen gemähten Grasflächen stapfte ich langsamen
Tritts einher, zeitweilig zwischen Wiesenstreifen, über die
der Sensenschnitt schon lange nicht hinweggestrichen
war. [...]
Traktorenwege und Herdenpfade brachten mich zum
Waldsaum. Vereinzelte Walnussbäume und von herabgefallenen Früchten umgebene Apfelbäume erinnerten an
längst preisgegebene Gartenanlagen. Schlehen waren bereits dunkel gefärbt. Die hellen Ranken der Waldrebe
konnten sich nicht genugtun in der Bereitschaft, sich festzuschlingen an Stielen und Schäften. Und Beeren des
Roten Hartriegels hielten sich unauffällig zwischen Blättern wirr wuchender Sträucher. Disteln und Schafgarbe
säumten den Weg.

Den mir bezeichneten Einschnitt in der waldigen Bergkrönung spürte ich leicht auf. Buchen dominierten, Eichen
versuchten, sich deren Vorherrschaft zu erwehren; spannenhoher Nachwuchs aus Vorjahres-Eicheln deutete eine
solche Auflehnung an. (Wittstock, S. 99f)

Auf der Suche des Moors, beginnt der Wanderer daran zu zweifeln,
dass es dieses tatsächlich gebe, denn bodenständige Fußgänger
sprachen vom „Tău” (Teich), nicht vom Moor, so dass er dachte, alles
befände sich nur in seinen Vorstellungen: ”Bald fand ich mich damit
ab, den Teich nicht entdeckt zu haben, der auf die Sage ohnehin
nicht recht passen wollte. Immerhin war ich auf ein Moor gestoßen,
das mit einiger Phantasie als der Ort sagenhaften Geschehens eingeschätzt werden konnte.” (Wittstock, S. 100)

Meisterhaft verwendet Wittstock in der Erzählung Grendelsmoor und
Tränenbrot die literarische Montagetechnik, um Texte und Textteile,
die unterschiedliche Inhalte, Sprachebenen und -stile aufweisen,
zusammenzufügen. Damit werden Überraschungsmomente konstruiert, das Montierte unterbricht den Zusammenhang, in den es
gestellt ist, die Wahrnehmung unterschiedlicher Bereiche der Wirklichkeit geschieht simultan. Der Text entlarvt eine moderne und
komplizierte Realität, die Montagetechnik verknüpft unterschiedliche Handlungs- und Bewusstseinsebenen.

Beispielsweise kommt in folgender Passage der sachliche Ton des
Literaturwissenschaftlers vor:

Die Geschichte vom Greendelsmoor hat mich durch die
Jahre, gar Jahrzehnte begleitet. Zwei Bearbeitungen des
Stoffes ergaben sich dabei. Die eine rückte die siebenbür89
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gisch-sächsische Sage in den Mittelpunkt und wurde unter
dem Titel Greendelsmoor veröffentlicht, die andere gab
sich allgemeiner als Requiem und war im Abdruck Tränenbrot benannt. Nun lege ich beide Texte zusammen. Das
Geschehen hatte sich schon zu Beginn in Stimmen aufgelöst, und auch bei der erneuten Durchsicht war es, als fügten sich Handlung, Sprachlaut und Geräusch zu einem
Spiel, das weniger für das Auge als fürs Gehör bestimmt
sei. (Wittstock, S.102)

Das für das Gehör bestimmte Spiel nimmt die Gestalt eines „Hörspiels” an, dessen Text auf siebenbürgische Volksliteratur beruht
und dessen Gestalten - Sprecherin, Sprecher, Spielmann, Grendel ein alter Bauer, das Gebrechen, Sonne, Nachbarschaftsvater,
Witwe, Klagefrau - sind.

Der “Sprecher”, alias der Autor, erläutert die Umstände um das
Grendelsmoor:

Das Grendelsmoor liegt bei Senndorf. Schlägt man von Bistritz aus die südöstliche Richtung ein, gelagt man nach
wenigen Kilometern in diese Ortschaft. Während des Mittelalters und in der frühen Neuzeit, während der katholischen Hochblüte und der protestantischen Reformation
war Senndorf eine wirtschaftlich und kirchlich wichtige
Landgemeinde.

Ihr künstlerisches Erbe birgt einen Namen, der zu den verschiedensten Auslegungen Anlass gab und die Phantasie
lebhaft beschäftigte: Klingsor. [...] Davon ausgehend, hat
man an den sagenhaften Spielmann „Klingsor von Ungerland” gedacht [...] Und hat gemeint das Wort [...] bezeichne
den fahrenden Sänger schlechthin.

Die kleine Erzählung vom Grendelsmoor ist ein poetisches
Zeugnis aus der Senndorfer Überlieferung. (Wittstock, S.
103)

Intertextuell wird in Joachim Wittstocks Erzählung der Text der
Sage aufgenommen, die von der Sprecherin aus einem Buch Sächsischer Sagen vorgelesen wird. (Wittstock, S. 104)

Auf dem Berge der Senndorfer Gemarkung, welcher gegen
Windau hin liegt, befindet sich mitten im Walde ein gro er
und tiefer Sumpf, Grändelsmõr genannt, über dessen Entstehung folgendes erzählt wird: Ein Senndorfer Bauer akkerte hier einst mit sechs Ochsen auf den Ackerländern,
die sich vor Alters daselbst befanden. Die Sonne stieg
immer höher und schien immer wärmer: der Mann
konnte die Hitze kaum mehr ertragen; da - ärgerlich über
so hei en Sonnenschein während seiner harten Arbeit, ergriff er das Kulter [das Pflugmesser] und hieb nach der
Sonne. Im nämlichen Augenblick aber sank er samt seinen
sechs Ochsen und dem Treiber in die Tiefe, und an Stelle
jener Ackerländer befindet sich bis heute der gro e und
tiefe Sumpf. (Wittstock, S. 104)

Der collagierte Text2 umfasst theoretische Erläuterungen zum Hintergrund und Mythos, in Wittstocks Erzählung ist Grendel der
Mensch, der „Sonnenfrevel”(Wittstock, S. 104) begeht:

Das Moorungeheuer kommt in der Senndorfer Sage nicht vor, und
auch der Held Béowulf ist nicht zugegen. Nur das Moor und seine
gefahrvolle Tiefe wie auch der Name Grendel – sie sind im Nösnerland bezeugt. (Wittstock, S.105)
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Die vom Autor als Reiseprosa bezeichnete Erzählung Grendelsmoor
und Tränenbrot endet mit Anmerkungen (Wittstock, S. 116-120), die
für die Entstehung des Textes verwendeten Quellen, sowie die Entwicklung des Mythos und dessen Veränderungen im Laufe der Zeit
erläutern.
Fazit:

In der vorliegenden Arbeit habe ich versucht, die Reisetexte Joachim
Wittstocks anhand eines aus vier Erzählungen zusammengestellten
Textkorpus als literarische Prosa zu untersuchen. Die Tatsache,
dass der Autor zu bestimmten Zeiten zu konkreten Orten gereist
ist, macht seine Reisetexte nicht zur fiktionalen Textsorte, sondern
zur faktischen Dokumentation. Doch die Darstellungsweise, die
Sprache und die Strukturierung seiner Reisetexte lassen diese als
literarische Kunstwerke erscheinen, denn in Wittstocks Reiseprosa
werden Elemente der sachlichen Objektivität mit ästhetischer Subjektivität verknüpft, seine Erzählungen bieten ästhetische Wirklichkeitsauffassung.
Als strukturelle Elemente der Wittstockschen Reiseprosa können
folgende Erwähnung finden: mehrdimensionale Erzählebenen; kein
Nacheinander sondern das Ineinandergleiten der Zeitebenen – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft; Erinnerung treibt das Erzählen
voran, wobei zeitlich getrennte Tatsachen mit Hilfe der Montagetechnik miteinander verbunden werden; genauso wird das Räumliche auf mehreren Zeitebenen gleichzeitig präsentiert.
Die Reisetexte Wittstocks sind in hohem Ma e intertextuell, sie evozieren und zitieren Texte, zum Zweck kulturwissenschaftlicher Darstellung; die Reisen des Autors sind immer von inneren Reisen
gedoppelt: eigene Reiseerlebnisse fungieren meistens nur als Kulisse und dienen der Mitteilung einer breitgefächerten Problematik, die oft mit Reflexion verbunden ist.
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Arlette Valenotti

Traduceri
Poetă și publicistă din Venezuela, născută la Caracas, în 1955. De-a lungul anilor, a participat la prestigioase festivaluri poetice din America Latină, susţinând recitaluri în cadrul lor. A coordonat numeroase ateliere poetice din
diferite ţări de pe continentul sud-american, remarcându-se, de asemenea,
prin activităţile pe care le-a desfășurat în ţara natală în domeniul educaţiei și
în cel editorial. Publică frecvent în reviste literare din Venezuela, Cuba și Italia, selecţiuni din creaţia sa apărând în antologii publicate în America de Sud
sau din Asia.

În spatele ploii
În spatele ploii,
cu falsa promisiune pe care o lasă în urma sa hazardul,
mă justific cu trucurile acestui poem
cu substratul său îndoliat
și cu arma privirii sale duble.
Mă dezbrac, însă așteaptă!
îmi descopăr doar picioarele...
unde goliciunea își deșartă
mișcările acordate
cu intenţiile trupului.
Din acea zi te-am adăpostit
în pielea mea.
Astfel am putut alina deznădejdea,
inima care răspundea
inutil întrebărilor obscure
eternizate la fiecare sfârșit de zi.
Acest trup, căruia încerci să-i iluminezi
absenţele și depărtările,
și-a deprins furia
printre vrăjile invidiei,
transformându-te în prizonier,
condamnându-te la renunţare și trădare.
Nota muzicală stridentă a pavajului
lovit de ploaie,
îmi oprește libertatea spaimei
în care mi-aș putea potoli imensa sete de poetă.
Vise de lumină
M-am trezit pe înserat,
luna strălucea ca niciodată.
Lumina ei trecea dincolo de oasele
deja ostenite de atâta frig.
3/ 2019

Strălucirea incandescentă
mi-a trezit sufletul dezgolit;
m-am văzut posedată de aureola sa transparentă.
Fiecare rază îmi susura în auz,
fiecare cuvânt,
fiecare verb deschidea porţile
una după alta,
por cu por
redându-mi mie însămi pielea nelocuită.
Numai întunericul
a fost părtaș la atâta lumină.
Numai ea îi putea înţelege
necesara prezenţă...
Totul era perfect:
s-au alinat dorinţele,
ne-am eternizat privirile
fără a măsura distanţa...
Însă, asemenea celui care speră să se vadă ameninţat
de acea lună dăruind lumină,
deodată ne-a apărut soarele
și totul s-a stins.
De ce
Pentru că fiecare act de dăruire era Geneza.
Pagina albă a unui poem încă nescris.
Secret pe șoptite.
Tăcere cu ţipete.
Promisiune.
Susur.
Nu știu…
Zori de zi
Ne întâlnim acolo unde visează sinucigașii
cu limbile ostenite
la jumătatea conjugării.
Un singur verb
în chiar centrul lucidităţii
instigă la fericire,
își aruncă în aer ploaia de furie
apoi se destramă picătură cu picătură.
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Se crapă de ziuă.
Ne ameninţă realitatea,
o realitate piezișă,
supusă, cufundată în singurătate.
Și bombele cad
Bombele cad…
Un copil încearcă inutil
să nu le audă.
Bombele cad…
Aleargă… aleargă și se ascunde
printre ruinele de pereţi căzuţi și pietre care-au mai rămas din
școala lui.
De acolo învaţă într-o clipă cea mai dură lecţie:
e singur!
Închide ochii în faţa realităţii.
Realitatea încrustată în pielea sa delicată îi va fi armura protectoare,
fortăreaţa sa în fiece rană
și inocenţa lui deja consumată.
Bombele cad…
Un copil plânge,
nu îndrăznește să ţipe.
Propria sa mână îl împiedică.
se mulţumește să privească o minge dezumflată
pe care a câștigat-o în ultimul joc cu moartea.
Bombele cad…
Nu mai privește către cer
nu mai simte altceva decât spaima,
nu înţelege ce înseamnă vina,
dar se simte vinovat.
Pedeapsa i-a sfâșiat viaţa
și orice promisiune de a o mai putea trăi.
Și bombele cad…
Pe placul tău
Trupul tău mă dezîntrupează,
braţele tale mă coagulează,
picioarele tale mă opresc,
ochii tăi mă orbesc.
Pieptul tău mă anihilează,
urechile tale mă asurzesc,
tălpile tale mă paralizează,
limba ta mă amuţește.
Alinarea ta mă îneacă,
spinarea ta mă aduce înapoi
iar umbra ta mă uimește.
Mâinile tale...
Mâinile tale?
În mâinile tale,
eu sunt o operă de artă.
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Binecuvântare pentru poet

Îl binecuvântez pe poetul care are puterea
de a smulge un surâs pietrelor,
și de a face ca unui copac să-i dea sângele,
de a eterniza frumuseţea unui trandafir.
Pe cel care știe să înfioare pielea gheţii
și poate să facă sufletul tău mort să suspine.

Trupul tău, femeie
Pentru Norma:
Îţi mulţumesc că mi-ai redesenat viaţa
umplându-mi-o cu binecuvântări
Trupul tău, mic și perfect
trupul tău, agil, neliniștit
neostoit să iubească.
Alungând vise, pregătind fii.
Trupul tău, curbă de tobogan
urcă și coboară izvodind jocuri.
Trupul tău, mireasmă de talc,
de ovăz de curând pus pe masă
picături de viaţă ce potolesc setea
și alină plânsul.
Trupul tău neliniștit,
piept de leagăn…
e acum fără apărare
fără judecată…
și fără de greșeală,
călăul tău
celula ta
tortura ta.
Viaţa ta a rămas prizonieră
printre zăbrele de oase.
Cufundată și pierdută
în cea mai adâncă singurătate
a trupului tău.
Bâjbâind fără să vezi,
căutând o ieșire,
se aud ţipetele tale mute
atunci când se prelinge o lacrimă de libertate.

Traduceri și prezentări:

Rodica Grigore
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Ada D. Cruceanu în Grafeme și nu numai

Recenzii

Autoarea sibiancă reșiţenizată la 1975 își strânge textele
edite și inedite scrise de-a lungul timpului – între anii 1989 și 2017 –
alcătuind o carte intitulată Grafeme (Timișoara: Gordian 2017 –
144 p., format 20,5x14,5 cm.) pe care o dedică lui Octavian Doclin,
soţ reșiţean și stimulent personal declarat al autoarei, responsabil pentru gestul cultural de tipărire-alcătuire a acestei apariţii
publicistice.
Dincolo de parti-pris-urile ideologice de tipul colaboraţioniști-rezistenţi (existente ca oriunde și în România, mai exact
Timișoara și împrejurimile sale literare dinainte de rotaţia 1989),
autoarea aduce laolaltă în volumul Grafeme o serie de portrete
de scriitori și artiști plastici, muzicieni, oameni de litere și arte din
zona Sud-Vest. Întregul este structurat în patru capitole: I. Eseiști.
Citici literari. Cronicari. Publiciști. Traducători, II. Prozatori, III. Poeţi
și IV. Vernis. Autoarea construiește, din toate aceste fragmente de
text șlefuit lingvistic și plin de culoare, un mozaic oarecum bizantin de oglinzi focalizate pe chipul personalităţilor valorizate în
comentarii punctuale, nelipsite de gustul erudiţiei, al contextualizării docte, exacte, o frescă de cronicar al vieţii culturale bănăţene din ultimii 30 de ani, cu firești extensii în trecutul mai
îndepărtat.
Stilul alert, nuanţat, bogat în interpretări inedite, ironie
și informaţie etc., recomandă un eseist de anvergură barthesiană, paradoxal poate că prea reţinut în a publica – așa cum ar
spune M. Ivănescu, bucureșteanul retras el însuși cândva, la Sibiu:
dintr-o «modestie prost înţeleasă». Fie că analizează Junimea ca
gest întemeietor în direcţia sincronizării culturii românilor la nivelul/palierele gândirii/modelului european; fie că rescrie cu mult
umor mitul amazoanelor europene pe câteva secole, alături de
Adriana Babeţi; ori că își grafiază opiniile sociologice despre un
Heimat paradoxal... românesc prin (ne- dar, totuși,)părăsirea Banatului-Vaterland ca urmare actuală a unei strămoșești dezrădăcinări, în Scris orile de la sălaș ale lui Alexander Tietz, viitorul
emigrant-evadat din Heimat-lagărul comunist – criticul literar criticul de artă, criticul mentalităţilor ori al metehnelor și virtuţilor
în radiografiile adunate sub titlul Grafeme poartă numele Ada D.
Cruceanu și a fost, de câteva decenii bune, este și va rămâne
„Doamna Ada de la Cultură” nu doar pentru poetul Gheorghe
Azap, dar pentru câteva generaţii de poeţi, plasticieni, condeieri
dramatici, epici sau de atitudine și artiști români cu precădere cazaţi în geografia spirituală de neconfundat, unică și valoroasă, a
Banatului Montan.
3/ 2019

În context, se remarcă textul de deschidere al cărţii, în
care Ada D. Cruceanu face radiografia critic-amuzată a momentului biografic de întâlnire a scriitoarei Adriana Babeţi cu căutătorul de la Păltiniș – C. Noica, cel care urmărea viitorul Neamului,
prin cultivarea potenţialilor salvatori, după o (andro)strălucită –
spune autoarea – grilă proprie de formare, celebrul nisus formativus noician al așa-zisei «rezistenţe prin cultură». Cu dezinvoltură „deconstruiește” mitul „imaginarului” simţind și făcând
cititorul să rezoneze, să simtă și el exagerarea și limitele, facticitatea reducţionistă a pletoricei omniprezenţe manierist-baroce
de care se bucură Școlile, Centrele, Laboratoarele, Atelierele, cursurile și seminariile Imaginarului în suprasaturata contemporaneitate: nu „imaginarul” sau „imaginatul”, deși probabilitatea unui
transfer de natura celui pe care am încercat să-l sugerez nu e un
„construct” al... imaginaţiei mele! (p. 46). Cu gândul la cititorul cel
bun și la cronicarul/criticul sau la cititorul critic surprins în act (p.
48) își scrie Ada D. Cruceanu cartea de Grafeme, ca pe o culegere
de analize atente și ofertante/răsplătitoare, de vesele concluzii
pertinente, ca detașate linii de forţă ale unei veritabile istorii literare proprii. Pe cronicarul de cabinet Lucian Boia îl citează fără
reţineri alături de oraliștii antici ai istoriei, Herodot, Diodor din
Sicilia, Plutarh, Procopius din Cesareea. Stilul Adei D. Cruceanu,
de o cuceritoare tandreţe în abordare, face nota specifică (a) unui
spirit cu adevărat umanist.
Se cuvine, de asemenea, menţionată contribuţia de
până acum a condeierului onest și atent la viaţa culturală a zonei
în care vieţuiește, vezi nota ironic-edificatoare a subtitlului cărţii
Grafeme: (lecturi de provincie), în manieră mai îngăduitoare, mai
maternal-descrâncenată decât, bunăoară, sarcastica formulare a
altui mare „provincial” român (în sens eliadian), Gheorghe Grigurcu, cel care se autodeclară cetăţean locitor în „Amarul Târg” de
pe Jii. Cărţile Adei D. Cruceanu: Radu Stanca – dramaturgul, la 1992
și Porunca Fiului. Eseu asupra prozei lui Sorin Titel, la 1997 (desigur
și celelalte volume ale autoarei) alcătuiesc, împreună cu recentele Grafeme din 2017, o operă cu valoare referenţială, de patrimoniu, în receptarea critică de specialitate a mișcării spirituale
de la noi, la început de mileniu și cu precădere a realităţii de conţinut a acestei spiritualităţi în speţa ei bănăţeană.
Sibiu-pe-Cibin, 9 Cireșar 2019
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Dumitru Ichim – inovator al limbii și simţirii poetice

Poezia lui Dumitru Ichim este încărcată de sensuri, ce vin dintro sensibilitate subtilă sau din semnificaţii religioase, cu trimiteri la
teme filosofice și la înţelepciunea cărţilor sfinte. Poetul o face cu
farmec, carismă și de multe ori cu umor. Când vorbește, ascultă! Nu
știi niciodată care va fi următorul său subiect de conversaţie, ce
poate merge de la Fear and Trembling de Kierkegaard, la Ortega y
Gasset, la profilul psihologic al apostolilor, la sfâșietoarea muzică
duduk.
Citindu-l, constaţi că textura poeziei sale este complexă, multidimensională, exprimată pe mai multe planuri de înţelegere, de
abstracţie, unde semnificaţiile fac trimiteri între pământesc și spiritual. De exemplu, volumului Tu Știi că Te iubesc are sensuri adânci,
dar el poate fi abordat, ba chiar și gustat, la diverse niveluri de abstracţie. Cu toţii simţim că e ceva preţios, chiar divin, în poezia lui Dumitru Ichim, însă puţini sunt în stare să cutreiere prin pădurea
semnificaţiilor religioase. Cei mai mulţi reușesc să admire doar de
pe margine, fiecare luând cu sine atât cât poate duce… Pentru toţi
însă, chiar și pentru cei ce nu au acces la adâncurile semnificaţiilor
filosofice și religioase, poezia ichimiană rămâne fermecătoare. Are
un diafan anume, o dulceaţă a limbii ce coboară direct de la Neculce
și pe care părintele continuă să o poetizeze, să o transforme, ba
chiar să o inoveze, nu doar ca limbă, ci și ca mod de înţelegere a teluricului și sacrului.
Mă voi referi la una dintre multiplele teme abordate de Dumitru
Ichim, și anume la inocenţa copilăriei. Ea exprimă candoarea descoperirii iubirii, dar și a morţii (ca în cazul poeziei ,,Puiul de șarpe”),
pictând sufletul neprihănit al copilului și uimirea la confruntarea
misterelor vieţii, precum și a tenebrelor morţii: ,,Râul copilăriei
mele/ era puiul de șarpe,/ îmbrăcat în păreri de argint/ și solare
inele.// Cât îi plăcea/ de-a ascunsul cu mine!// Când părinţii nu ne
vedeau/ curgeam amândoi,/ prin necositele ierbi,/ pe furiș,/ ay, ya,
ya, ya/ ... necositele ierbi,/ spre comorile lui!/ Flăcări rotunde –/ rubinele din zmeuriș /și câte agate,/ cu noaptea în fagur!/ Rugii de
mure/ spre noi se-nchinau/ pân’ la pământ/ vistiernici!// ,,Iată,/ îmi
spunea puiul orfan,/ acolo-n adânc de pădure/ apusu-i dumbravă
de cerbi/ slujind Sfintei Vineri,/ acelea-s palatele ei/ cu balcoane suflate în aur,/ dar grijă să ai că la poartă/ de strajă e, fără de lanţ,/ un
balaur.”// Îl băgam în sân/ și-mi ieșea prin buzunare/ poznaș și râzând,/ era ca vorba mamei de blând.// De-mi era sete,/ mi-arăta
zămosul burete./ Și ce caraghios...!/ Râdeam amândoi,/ până dincolo de soare,/ când ,,pălăria șarpelui”/ și-o punea pe-o ureche pe
dos.// Cât o fi fost de târziu/ când cu dor de pădure/ către mine a
curs înspre școală?// ... în rest, nu mai știu./ Printre-mpăiatele
păsări,/ și alte/ materiale didactice,/ din acele zile,/ ni l-au adus în
clasă –/ o foaie uscată despre reptile.// Dar eu plângeam și la nimeni
n-am zis/ de râul oprit, de râul ucis...”
Poezia nu are nevoie de comentarii. Ea spune tot ce are de spus.
Nu poţi nici măcar să faci o selecţie de versuri, fără să ciuntești frumuseţea întregului. ,,Puiul de șarpe” aduce câteva elemente de
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basm românesc (balaur, palate suflate în aur, poate chiar și ,,rubinele din zmeuriș/ și câte agate” etc.)
Poezia ,,Fetiţa cu chibrituri” (dedicată memoriei Floricăi Baţu
Ichim, soţia poetului), aduce și ea elemente din lumea basmului,
atât de la Hans Christian Andersen citire, dar mai ales din basmul
românesc. Aici vorbim despre Împărăţie (,,Împărăţia noastră/ era
din pădure/ și până-n Orionul înalt”), despre un prinţ (,,Împlătoșat
în coajă de mesteacăn / o apăram de zmei,/ eram prinţul ei”) și
despre un balaur (,,Odată i-am scos din călcâi / un dinte-ascuţit
de balaur/ ce-a vrut să mi-o fure”).
Remarcăm magia poveștii de dragoste, precum și mici strecurări de sfinţenie (amintind de Sfânta Duminecă și Sfânta Vineri).
Este o odă adusă purităţii, ingenuităţii sufletului de copil, în toată
minunăţia lui, la care participă întregul univers. Toate punctele
cardinale sunt prezente, precum și cerurile. Vorbim despre ,,miazănoapte de brazi”, sau despre ,,îndrăgostiţii / cu toate cerurile tineri,/ [ce cărau] spre apus răsărituri”).
Printr-o conspiraţie universală, întreaga natură, de la iaz, izvor
și pădure, la ,,Cerbi [ce] se-nchinau/ printre brazi ca prin schituri”,
toate privesc și ascultă, păstrând secretul iubirii curate: ,,Ne iubeam/ înainte ca-n lume să fie iubire,/ din dragoste fără să știm/
decât firul de cântec,/ puţin mai subţire/ ca dorul/ când cetina sub
lună și-adoarme/ izvorul.” Firul poveștii pare să se desfășoare,
până la un punct, simplu și firesc: „ ,,Când vei fi mare,/ spuneam
Fetiţei cu Chibrituri, / o să te-mbrac în borangicul lunii/ ca voal de
mireasă/ și-o să-ţi fur din poveste condurii…”,/ dar ea se întrista/
ca buciumul când oftează pădurii/ până dincolo de moarte/ și dincolo, spre-altfel de răsărituri./ „Eu o să fiu departe/ pe unde începutul un altuia e vamă…”/ așa-mi grăia Fetiţa cu Chibrituri/ care
doar mie-mi spuse cum o cheamă.// În alb ca o mireasă…/ Sengrămădea tot satul/ cu flori și cu săruturi,/ dar mie Sfânta Vineri,/ (care venise din ţara noastră veche)/ se-apropie șoptindu-mi
la ureche,/ așa ca o fântână/ cu luna prinsă-n ciuturi:/ ,,Nu plânge
pentr-o vreme cu mine-o să rămână/ până când florile or să-i înveţe glasul/ şi-or s-o urmeze/ în alai de fluturi.”
Vorbim aici despre o nuntă în moarte? Să fie oare aceasta o
(re)înviere, o (re)naștere (,,…când florile or să-i înveţe glasul/ și-or
s-o urmeze/ în alai de fluturi”)? Sau poate e viaţă în nemurire? O
dragoste dincolo de graniţele lumescului?
Spre deosebire de alţi poeţi, la Dumitru Ichim iubirea e neprihănită, are ceva angelic, e un diafan pe care nici nu-l poţi
prinde în cuvinte, dar prin care poetul transmite o întreagă simfonie de trăire. Cred că numai prin muzică mai gustasem așa
nuanţă fină, subtilitate și duioșie – ceea ce nu cred că fusese posibil prin cuvânt. Până acum.
În plus, Dumitru Ichim este unul dintre puţinii români care
păstrează încă bogăţia originală a limbii și trăirii noastre, exprimate prin fineţea nuanţelor lingvistice, culese direct din gura vor3/ 2019
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bitorului local, înainte de a fi trecut prin faza limbii de lemn. Poetul Ichim este deţinătorul unei comori extraordinare, așa cum rar se
găsește ea, chiar pe moșie… ,,revărsată” (referindu-mă la versurile lui Alexei Mateevici ,,Limba noastră-i o comoară/ În adâncuri înfundată

Fotocredit: Dan Păun

/ Un șirag de piatră rară/ Pe moșie revărsată”).
Te-ai putea gândi că Dumitru Ichim este alesul lui Dumnezeu, un păstrător al minunii și bogăţiei extraordinare a limbii noastre,
pe care o returnează semenilor săi, nu doar în splendoarea-i iniţială, ci îmbogăţită de revărsarea sa de minte și suflet, ce aduce un suflu
nou, propriu. Peste ceea ce moștenise de acasă, poetul contribuie o originalitate și un farmec inconfundabil, ba mai mult, aduce inovaţii
lingvistice, îmbogăţind și mai mult paleta coloristică a exprimării poetice. Părerea mea e că Dumitru Ichim va rămâne printre notabilii literaturii române, chiar și numai pe baza meritelor sale artistice. La asta se adaugă încifrarea / descifrarea semnificaţiilor religioase, unde,
și aici, puţini se pot apropia. Combinaţia dintre aceste două calităţi este cât se poate de rară, plasându-l printre poeţii cu respiraţie intelectuală adâncă, ancorată în valorile românești fundamentale.

În ,,Odă limbii române”: ,,Vorbim/ cum ne-a-nvăţat mama a spune/ lucrurilor din jurul nostru –/ jumătate pământ, jumătate minune.”
Poetul arată ancorarea noastră în vocaţia creștină: ,,Vorbim ce suntem și suntem ce vorbim,/ sorbim din ulcică și vin și lumină,/ Cuvântul
când ne cheamă la Cină./ Substantivele noastre-s amare;/ nu au declinare/ nici de venit, nici de dus,/ ci numai orizontul de sus –/
taboric urcuș de Vinere Mare./ … venind, coborând, din Cuvântul creștin:/ ,,Oamenii ăștia s-au născut din limbă,/ că înaintea lor,/ întru-nceput,/ le-a fost Cuvântul.”
Poezia lui Dumitru Ichim poate părea o floare singulară. Așa cum el însuși spunea, într-un alt context: ,,o floare este biruinţa unei singurătăţi, a unui mugur, a unui mormânt.” În acest caz, ea se împlinește în toată minunăţia ei – departe de casă, dar are șansa să aducă în
literatura noastră, nu doar un suflu nou, inovator, ba chiar și o nouă vitalitate a trăirii poetice. Deși de departe, vântul ce adie este izvorât din valorile românești perene. Nici dacă această poezie ar fi fost zămislită în întregime acasă, ea nu ar fi putut fi, în esenţă, mai profund românească, dar nici mai frumos ancorată în teme universale. Ingenuitatea copilăriei, curăţenia ei de suflet, raportarea la moarte
sunt doar câteva exemple, extrase din textele discutate. Ele reușesc să înscrie abordările sau interpretările pur românești (cum sunt nunta
în moarte, anumite elemente de basm, alte înţelegeri și percepţii), într-un circuit larg, în care generalul omenesc din noi se îmbină cu specificul, creând astfel, în mod hegelian, dialectic, o sinteză superioară, o nouă zămislire, o îmbogăţire a zestrei noastre culturale, ce se integrează în acest context larg, universal, prin excelenţă.
Nu știu despre alţii, dar eu de abia aștept să văd ce va mai scrie părintele Ichim. Mi-aș dori ca domnia sa să publice și comentarii la unele texte ale sale, ca astfel să aibă oricine acces la viziunile sale extraordinare, de multe ori spectaculoase și surprinzătoare, care
altfel nu s-ar lăsa ușor dezvăluite. Recent am citit o poezie în care cascada Niagara sfida gravitaţia, curgea nu spre genuni, ci în sens invers, spre înaltul cerurilor, sugerând astfel imensitatea unor perdele de trupuri transparente în drum spre ,,Îmbrăţișarea de Apoi”, unde,
acolo sus, Judecătorul își așteaptă credincioșii pentru o îmbrăţișare într-o imagine cosmică a Judecăţii de Apoi. La prima citire înţelesesem
altfel poezia, e posibil ca ea să lase loc mai multor interpretări, dar ce poate fi mai minunat, oare, decât să ţi se dea un cadru spiritual în
care să vezi tot ce ești în stare să vezi, și în plus, să ţi se sugereze extinderi ale percepţiei sau înţelegerii tale, în lumi pe care nici nu le bănuiseși?
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Oana Cicur

Triadă a deșertăciunii

Poţi să spui că ţi-e frică atunci când visezi pătruns de
neant? Îţi poţi imagina existenţa concentrată în vidul rătăcitor al
materiei onirice? Devenind o platitudine fără mister sau prea îndepărtată de taine pentru a le înţelege, îmi concentrez delirul greu de
suportat al contingentului în câţiva stropi de ploaie. În anotimpul
ce se maturizează într-o tristă plenitudine, ploaia este singura capabilă să mă amăgească, spălând curajos cancerul moral al tuturor
fiinţelor lipsite de idealuri, de iubire, de viaţă. Vocea ascuţită, voluptoasă, răgușită sau pretenţioasă a stropilor ce cad pe stradă, pe
acoperișurile în pantă ale caselor lipsite de speranţă și în sufletul
meu poartă arome autumnale vagi de decadenţă. Picăturile de
ploaie incapabile să se lupte cu destinul lor prestabilit îmi trezesc
sentimentul unei răfuieli neputincioase în faţa imposibilităţii de a
înţelege ce se întâmplă în Lumea cea Mare. Aș vrea să pot savura
angoasa și din eroare în eroare să cuprind sensul substanţei artificiale a Universului. Însă eu nu reușesc să ies din ordinea lumii mele
imediate și privesc doar un vid care începe să palpite.
Toate nesiguranţele mele amare s-au coagulat pe o străduţă din inima cartierului. M-am săturat să trec prin faţa vitrinelor
posomorâte și să îmi văd chipul rece, lipsit de consistenţă, incapabil de profunde mutaţii spirituale. Mă percepeam slabă, purtând un
cuget aparent nealterat de răutatea lumii, dar lipsit de splendoare,
de strălucire. Plictisit de aceleași oglindiri monotone, m-am ascuns
într-o baltă. Mască a rătăcirii mele, balta mă apropia de cele mai
drage prezenţe ce îmi amintesc de degradarea interiorităţii mele
prin alienare – stropii. Îmi puneam în joc independenţa fiinţială pentru a ști și eu cum este să privești, nu doar să fii privit. Metamorfozarea într-o pietricică mă împăca cu un timp pierdut, iar viaţa s-a
transformat într-o litanie liniștitoare, senzuală pe care de mult o iubisem, dar de al cărei parfum tainic am fost privată. Astfel, teroarea
de a mă vedea gravă și nefericită s-a prefigurat în setea de a descoperi exteriorul prin scufundarea într-un ochi de apă dezinvolt. Chiar
de-ar fi deșertăciune, decât să mă blochez în carapacea spirituală pe
care o purtam anevoie pe umeri, am experimentat ceea ce scriitorul spunea aseară: orice univers este o piatră și orice piatră este un
univers.
Trecători grăbiţi, infirmi moral își proiectau starea de a fi
în oglinda apei în care trăiam, iar eu eram măcinată de atracţia lor
spre paradoxuri. Căci îi auzeam mereu plângându-și condiţia umilă,
însă nu ezitau în a-și aminti că durerea lor este vie, că mustește a nimicnicie fiecare linie fină a feţei creionate de timp. Mi se păreau ridicoli, niște supravieţuitori ciudaţi cu o poftă implacabilă de a se
privi. Sufocaţi de lipsa fluxului continuu și neîntrerupt de imagini,
oamenii căutau reprezentări capabile să le astâmpere setea de concret. Tonuri închise, capete plecate sau, din contră, prea falnic înălţate, ochi înlăcrimaţi, chipuri speriate de necazuri alcătuiau
anonimatul. Banalul este plasma lor, iar umilele încercări de originalitate constau în tulburarea limpezimii oglinzii apei, niște copilării derizorii ce mă făceau să mă simt pierdută. Integritatea firii mele
concentrate în câteva firișoare de materie era dependentă de contopirea cu naivitatea stropilor prin cuvinte. Eu le povesteam impresia mea despre haosul exterior, iar ele îmi răspundeam prin sunete.
Perceperea muzicii lor interioare însemna revelarea misterului, domesticirea imaginii televizoarelor mele onirice prin care vedeam
doar fiare continuându-și veșnic ritualul de oglindire. De la diavoli
fumurii și până la serafimi sau roiuri de îngeri, toate fiinţele mă ajutau să urc spre ceruri tainice și astfel, dacă omul mi-a părut demn
de dispreţ din planul teluric, am vrut să îl analizez din tărâmul cosmic. Urcând scara spre Cer, o altă oglindă îmi furniza o imagine asupra omenirii. Însă nu oricine își îndemna ochii rugători spre înălţimi
ameţitoare, doar adâncimea sufletului străbătut de dogme simţind
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nevoia definirii unui profil spiritual prin Absolut. În căutarea drumului către ele însele, aceste fiinţe purtau un excepţional surghiunit, înăbușit, fără relief, anulat de sentimentul superiorităţii în
raport cu muritorul de rând. Martor ocular din Înalt, eu, norul purtat de vânturi, mărturiseam și mai clar pierderea contururilor clare,
formele maleabile ale celor ce invadează spaţiul cu ipocrizie. Viaţa
compusă din simulacre fragile era departe de a le oferi satisfacţie
neutrilor fără inimă. Lamentarea permanentă, lipsa de rigoare morală având drept consecinţă o geometrie variabilă a psihicului erau
vizibile și de sus. Aceleași scene de gelozie, insulte, plânsete reprezentate într-o altă oglindă în spatele căreia mă ascundeam. Oglinda
cosmică devoala o altă putere de sugestie, încărcătura metafizică
fiind mai mare, fapt ce sporea claritatea defectului uman. Melancolia mă cuprindea și mai tare, glasul șoptit frământărilor mele devenind un ţipăt asurzitor. Tânguirea ochilor goliţi de emoţie, a
scufundării lor în singurătatea întunericului, departe de lumină era
dureroasă. Nu simţeam ură, ci un soi de compasiune pentru pierderea umilitoare a celor de jos și implicit a mea odată ce îmi voi regăsi condiţia de om. Fiindu-mi teamă de îndepărtarea de
sensibilitatea primordială de care mă bucuram metamorfozată, am
decis să mă mai avânt spre o singură cale reflectantă: visul.
Profitând de singura artă de valoare ce lipsește cu desăvârșire realului, liniștea, am îndrăznit să acced spre natura primă
a sufletului visător. Orice fiinţă, de altfel, își oglindește propria persoană în cadrul oniric maleabil, iar iluzia nu poate ameninţa integritatea imaginii datorită sincerităţii fruste a sinelui. Ce-ar fi dacă
eu aș fi visul? Mereu mi-a fost teamă de onestitatea pură, dar poţi
să spui că ţi-e frică atunci când visezi pătruns de neant? De aceea,
am stăpânit cogito-ul, înfruntând feţele imaginare ale timpului condensat al reveriei. Simţind atracţia rătăcirii în visul conștiinţei ce îl
împânzea, omul căruia i-am turnat picături de vis în suflet încerca
să mă înţeleagă. M-am arătat sub forma unei păpuși matrioșka ce
îmi permitea să-l stăpânesc pe visător cu vraja setei de a descoperi.
Fiecare efort metafizic de a se defini, echivalent cu descoperirea
unei noi păpuși, îi evidenţia stăruinţa sau, din contră, înclinaţia spre
deznădejde. Aflate în pantă descendentă, stările se limitau, dar se
și acutizau odată ce făptura de lemn se micșora. Atracţia inefabilă
de a îmbrăţișa realizarea succesului, poate singurul simptom de
conștiinţă rămas treaz, sporea limpezimea oglinzii. Omul își depășea neputinţa prin apropierea de ideal, lăsând în umbră defectele și neajunsurile firii sale. În noaptea singuratică a spiritului,
fiinţa umană a pierdut din vedere că fiecare păpușă acoperea doar
cu un văl transparent golul care se dizolva odată cu adâncirea în vis.
Lipsa ontologică nu era absenţa materiei, ci înţesarea misterelor pe
care nu le poate cuprinde nimeni în efemeritatea sa. Astfel, visătorul obosit de căutarea irosită a rămas mut în faţa oglinzii visului, în
faţa mea, incapabil să-și contureze coordonatele existenţiale cu ajutorul unei non-imagini.
Duplicări mohorâte ale destinurilor umane, apa, Cerul sau
lumea onirică au revelat fidelitatea omului în raport cu căderea.
Există mereu un fum difuz între jocul cu sinele și nevoia autodefinirii, fiind rezultatul scrumului ontologic ce transformă splendoarea
în banal.
Începe să plouă peste lumea mea. Mă văd din nou în vitrine, iar chipul îmi este absorbit de sticla rece, indiscretă. Dar știu
că nu sunt singură, ci în spatele meu este adunată o armată de
umbre. Mă cuprinde o stare de somnolenţă. Evadez să mă întâlnesc
cu mine.
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Robert Fazakas
taximetrie

Casa Deschisă
Casa Deschisă e un documentar
în care nu se iau
măsuri profilactice.
Maria e toată, însă
rasă în cap sub tavanul
scorojit. Sunt mulţi copii la
internare, cam câţi
picuri în ceaţă sau
polipi în vârful limbii
și îndeajuns de puţine
paturi
ca-ntr-o zi de neo-repaus.
fac acolo bastonașe
și dublu v-uri, foi de
caiete tip II folosesc
ei sunt statistici în mase.
Avem un mare O de
galben în dreapta.
Am jucat șotron în herăstrău,
șapte coline în sânge
șaisprezece scări.
Voi v-aţi fi iubit,
însă staţi de ploaie
„tu crezi în iubire, Maria?”
„nu.
eu cred în Dumnezeu
că Dumnezeu
e mai mare.”
iubire de taximetrist
din aceea cu du-te-vino
înecat în asfalt, pletele lui
Păunescu și strada se
spiralează până în cer.
cu du-te-vino,
ca în prima săptămână
a Genezei mașina
în ultima lună de ITP
și rana se agravează
cabluri coaxiale ies din
vene desfăcute, orificii,
găuri în pleură.
analizele-i ies mereu pozitive
nici nu-și imaginează
să ajungă în veci roșii
3/ 2019
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lumină bolnavă, mai știi
când stăteam în bucătărie
și tata zicea că nu suntem normali
eu creșteam din tine,
slujeam o icoană fără buze.
eram fericit.
fiecare cade în slujba
taximetriei
ca să nu rateze, eu
ca să vă zidesc în
casa mea.
Hârleţul și groapa
Tu ești o mică durere care
se sfârșește dacă-mi surâde
în sus, ca unui leac
caleidoscopic. Eu scrâșnesc cișmele
cu forţă și simt cum
cresc monopol
peste producţia de pâine și
ca pojghiţa de frig de
deasupra Groenlandei.
Trăim o repartizare socialistă
a sentimentelor
unde caravana împarte
în mod egal tranchilizante,
o vânătoare de delfini
în ochii tăi căprui,
se desface marea pe poante
și ce-i al meu și ce-i
al Lui, doar tranchilizante.
Tu să nu adormi, mă rog,
lângă o telepată
e somnul plin de gropi
te șterge la gură cu pleoapele.
Suflă pe tine și te-ncalţă
cu tălpi negre
pe vasele acelea
e Soare și noaptea, dar e o manta
de neodihnă nasul ţi se-nfundă
îţi imaginezi că ești trează,
Oamenii din casa ta
au coarne,
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te privesc încruntaţi,
Liliecii atârnă de tavan
și o mână cu carnea roasă
păzește chiuveta plină
plină, plină
de sânge.
Reflexul rotulian
e o tipologie frumoasă a septului nazal, lipsindu-ne de pedanta
bărbăţie cu păr pe piept, domnișoara brunetă
peste întunericul nopţii se observă un alt negru, mai astupat, conţinut de o siluetă, probabil atlas în repaus,
prindem patruzeci de ani așteptând domestica supernovă, iar ea
ne privește pe fiecare în parte,
de la etajul zece
am vrut să intru în vorbă cu tânăra care își îmbrăţișează genunchii
sub masa mea Nu știu ce caută acolo
o felie de astru vibrează pe acoperișul blocului ca o priză care nu
îngăduie o atingere coerentă cu ștecherul
e în spatele tău
o mână de alune și o jumătate de cană de apă, torn păcatele doar
tăblia mesei știe cum răzbate tremuri spasmodici.
Calculatoare vii, mașini vii

Fotocredit: Dan Păun

„poezia mă omoară”
— a se spune preotului pe
patul de moarte zece
zile de repaus patru
sute de lacrimi
care te fac să-ţi refuzi somnul
în celeștii pești să te-apleci
să-ţi urmezi propriul miros
propria adiere
scoate drumul din cornișe
presupune o mulţime vidă de
paliere ele privesc mecanismul robotic
din tine și restul nu te vor
copiii mei urmăreau Perseidele
îl vedeau pe Chaplin înainte
de culcare eu ies pe balcon
și urlu la luminile orașului,
omului care trimite rachete în spaţiu
și-și ascunde fisura din cord
cu o fotografie
înţesată de cute albe:
eu îi fac cu mâna de pe malul celălalt

neîndestulători, banii de mâncare –
Copiii mei visează,
iar eu pot trăi să-i văd cum
dorm.

întins într-un pat
într-o baltă de noroi
Eu – pe un cearșaf curat
căci pata mea e ștearsă de voi

Premiul al III-lea în cadrul Concursului de creaţie literară pentru
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Parodii

Dinu Flămând
Vocea adevărului
Ce vremuri erau până prin optzeci și nouă,
ce aventură era să asculţi la Radio

Europa Liberă…se mai făceau că plouă
până și informatorii din jurul tău,
era ca o

ieșire din starea de asediu a adevărului
Însă fiecare cu norocul său,

mulţi au căzut în batoza sistemului,

zdrobiţi pentru asta, sau pentru c-au îndrăznit
să gândească la Dincolo,

la o altă viaţă, de probă, dacă ar fi reușit
să ajungă cu vertebrele întregi,
Tu, tinere cititor contemporan,
nu prea cred c-o să înţelegi

frigul intermediar dintre zilele de atunci,

patruzeci de ani strecurându-ne, an de an,

Fotocredit: Dan Păun

în sfârșit…

umbre printre legi.

Eu, ca eu, m-am retras de la o vreme
în intimitatea textului poetic,
construind grădini de poeme

Dar gustul pentru vocea adevărului și dorinţa
de a-l rosti, m-a marcat definitiv,

așa că după optzeci și nouă, în Franţa,
din acest motiv,

am început în eter să-l rostesc—

totul e să am grijă să nu răgușesc!
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Activitatea revistei Euphorion și a filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România
FESTLIT 2019

La Cluj-Napoca s-a desfășurat, în zilele de 9, 10 și 11 iunie 2019, cea de-a șasea ediţie a Festivalului Naţional de Literatură. În deschidere,
au rostit cuvinte cu miez despre rostul culturii în societatea contemporană Emil Boc, Primarul municipiului Cluj-Napoca, Ioan-Aurel Pop,
președinte al Academiei Române, dar și membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România.
Seara de duminică a continuat cu Rondul de gală al poeţilor, care a adus la microfon voci poetice din toate generaţiile: Oana Boc, Hanna
Bota, Gabriel Chifu, Sandra Cibicenco, Nicolae Corlat, Ion Cristofor, Andrei Doboș, Simona-Grazia Dima, Horia Gârbea, Iulia Iacob, Marin
Marian-Bălașa, Ioan Moldovan, Vlad Moldovan, Ion Mureșan, Ion Pop, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu, Ioan Radu Văcărescu. Dimineaţa de luni a fost rezervată simpozionului Uniunea Scriitorilor și Filialele ei la aniversarea a 70 de ani de existenţă, deschis de luările de
cuvânt ale președintelui Nicolae Manolescu și vicepreședintelui Gabriel Chifu. A fost lansat volumul ”Almanahul literar/ Steaua, 1949 2019”, alcătuit de Irina Petraș, gândit ca scurtă istorie a celor două instituţii (file din arhivă, amintiri, evocări, o cronologie a întâmplărilor
literare transilvane, cele mai importante proiecte). Clujenilor li s-au alăturat scriitorii din Brașov (Filiala a venit cu un dicţionar al membrilor
săi, prefaţat de președintele Adrian Lesenciuc), Iași (filială reprezentată de Mircea A. Diaconu), Târgu Mureş (Eugeniu Nistor, care a vorbit
și despre încercările de a aduce împreună scriitorii, indiferent de limba în care scriu), Sibiu (președintele filialei, Ioan Radu Văcărescu): o
atmosferă de amicală aducere aminte, de evocare a unor momente istorice importante, sub vremi și în pofida lor. S-a dovedit că sunt necesare asemenea reuniuni ale filialelor, că e foarte importantă reconstituirea în detaliu a vieţii breslei, căci se conturează imaginea unui
trecut care merită salvat, apărat. În continuare, pe terasa Hotelului Belvedere a avut loc Parada nominalizaţilor. Au vorbit despre cărţile
lor ori au citit fragmente scriitorii nominalizaţi de filialele Uniunii. Juriul, format din criticii literari Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Irina
Petraş (președinte), Răzvan Voncu, Mihai Zamfir, a anunţat câștigătorul acestei ediţii: Florina Ilis, cu romanul ”Cartea numerilor”. Ultima
zi a fost dedicată proiectului revistei ”România literară”, care a realizat, în colaborare cu critici literari din toată ţara și din toate generaţiile, Lista canonică a literaturii române, lansând cele mai bune 100 de cărţi de proză și de poezie din perioada 1918-2018 (urmează și celelalte genuri). Iniţiatorii proiectului au fost gazdele profesorilor clujeni și ale elevilor acestora interesaţi de literatură. După alocuţiuni
susţinute de Nicolae Manolescu, Răzvan Voncu, Daniel Cristea-Enache, moderator al întâlnirii fiind Gabriel Chifu, invitaţii au răspuns întrebărilor profesorilor. Astfel, FestLit Cluj a trecut cu succes în cel de-al doilea lustru de existenţă. Ediţia din acest an a fost finanţată de
Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale, Institutul Cultural Român și Primăria și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.

Colocviul ALGCR 2019

Asociaţia de Literatură Generală și Comparată din România (ALGCR), în colaborare cu Facultatea de Litere și Arte din cadrul Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu au organizat, în perioda 10 – 13 iulie la Sibiu, Colocviul Anual al ALGCR, ediţia a XVI-a, cu tema Modelul german în
cultura română. Manifestare știinţifică cu caracter internaţional, colocviul comparatiştilor a reunit specialiști de la universităţi din străinătate (Statele Unite ale Americii, Germania, Canada) și din România (București, Brașov, Cluj, Iași, Sibiu ș.a.).

Manifestarea a fost onorată de prezenţa E.S. Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Germania şi a preşedintelui ALGCR, academicianul Mircea Martin. La lucrări a participat şi prof. univ. dr. Dumitru Chioaru, care a sustinut comunicarea În căutarea umbrei pierdute, a cărei
traducere în limba germană este inclusă în sumarul acestui număr.

Școala de vară pentru masteranzi și doctoranzi la

Memorialul Ipotești - Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a organizat, în parteneriat cu Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu,
în perioada 24-28 iunie 2019, Școala de vară pentru masteranzi și doctoranzi „Exerciţii de recitire – școala clujeană de eminescologie”.
Școala de vară pentru masteranzi și doctoranzi „Exerciţii de recitire – școala clujeană de eminescologie” s-a încheiat cu lecturi poetice din
seria Poeţi în dialog, care a avut loc pe 28 iunie, de la orele 12.00, în Amfiteatru Laurenţiu Ulici. Invitaţii Memorialului Ipotești – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu au fost poeţii Ioan Radu Văcărescu și Rita Chirian.
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