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Dumitru Chioaru
La aniversară!

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Editorial

Revista Euphorion împlinește acum 30 de ani de la apariţie, dar istoria ei începe la mijlocul secolului 20 ca proiect al
membrilor Cercului Literar de la Sibiu. De aceea, acest număr
aniversar constă în prima lui secţiune în republicarea unor texte
în care unii dintre scriitorii cerchiști, încă în viaţă în Decembrie
1989, rememorează iniţiativa lor de a edita în urmă cu o jumătate de veac o revistă cu acest nume în continuarea Revistei Cercului Literar, zădărnicită însă de instalarea comunismului,
împreună cu textele scriitorilor care au devenit redactori ai revistei înfiinţate de Uniunea Scriitorilor din România la Sibiu în
1990, după căderea regimului comunist, avîndu-l director de
onoare pe Ștefan Aug. Doinaș, succedat de Nicolae Balotă. Am
selectat textele reprezentative în acest sens ale cerchiștilor Ștefan Aug. Doinaș, Cornel Regman, Nicolae Balotă, prima parte din
eseul lui Ion Negoiţescu despre Marin Preda și fragmente din Jurnalul unui jurnalist fără jurnal de Ion D.Sîrbu, dar și ale apropiaţilor Cercului Literar din aceeași epocă, Ioana Postelnicu și Wolf
Aichelburg, ori de mai tîrziu, Virgil Nemoianu și Gheorghe Grigurcu, urmate de texte ale euphorioniștilor Dumitru Chioaru,
Iustin Panţa, Ioan Radu Văcărescu, Rita Chirian, Ștefan M.
Găbrian, Vladimir Munteanu, Radu Ţurcanu, Andrei Terian, Beatrice Ungar ca
traducătoare din opera lui Joachim
Wittstock, precedaţi de un text de Mircea Ivănescu ca punte între generaţii.
Se poate astfel observa că între aceste
generaţii există continuitate de program estetic, dar și diferenţe semnificative, pe care le remarcă scriitorii
contemporani în cuvintele lor de salut
intercalate în chenare.
Acest număr este
dedicat memoriei cerchiștilor, dar și a
colegilor euphorioniști: Ștefan M.
Găbrian, Vladimir Munteanu și Iustin
Panţa care, ca și Mircea Ivănescu, au
trecut în acest interval de timp între
umbre. Iar pentru redacţia actuală înseamnă un nou legămînt.
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Ștefan Aug. Doinaș
Iniţială

Din experienţa lui Goethe știm că fiecare artist ar avea nevoie de o
„italienische Reise”, așa cum fiecare scriitor ar trebui să realizeze
un Faust al său. S-ar putea adăuga că fiecare poet ar trebui să devină, pentru câteva momente din viaţa sa, Euphorion.
Transparenţă a comuniunii spirituale, laborator de creaţie și echipă
de teatru modern (un „teatru re-teatralizat”, după expresia lui Radu
Stanca), grupul Euphorion al cerchiștilor din Sibiu, gândit ca o continuare a aventurii „Revistei Cercului Literar”, nu putea să fie decât
un vis: el a fost și a rămas irealizabil; dacă nu cumva unii dintre noi
l-am schiţat parţial, fiecare în felul său.
Euphorion, personajul goethian, este în Faust simbolul poeziei. Dar
pentru noi el nu patrona numai această artă. Fiu al frumoasei Elena
și al lui Achille, conform mitologiei eline, el devine la Goethe odraslă
a Elenei și a lui Faust, și reprezintă ipostaza ideal-tragică a geniului
ce îmbină Clasicismul antic cu Romantismul modern. Având în vedere că, la Goethe chiar, în actul V din Faust, episodul ce-i poartă
numele are un pronunţat caracter de libret de operă, Euphorion nu
înseamnă numai geniul tumultuos și întraripat, jucăuș și tragic al
lordului Byron (care i-a servit ca „model” autorului), ci în general
amestecul acela tulbure de har al muzelor, de pasiune frenetic-faunescă, de fantezie debordantă, de „joc serios” și de hibrid cerescuman, care se revarsă, la lirism și tensiune sui generis îndeosebi în
spectacolul teatral ca atare. Iată de ce aș putea să spun că pentru
Radu Stanca, de pildă, copilul Euphorion îl reprezenta pe Schiller,
pentru mine pe Hölderlin, în timp ce pentru I. Negoiţescu el era mai
curând Rimbaud. Oricum, personajul se constituia pentru noi ca
emblemă a unei anumite vârste a corpului și spiritului: aceea în care
tinereţea exaltată de o sfântă nebunie tinde spre hybris-ul ei, râvnește depășirea limitei, presimte adierea vântului tragic. Noi l-am
visat pe Euphorion în anii 1946-1949: atunci când amestecul tulbure
a două lumi istorice ne propunea singura logodnă de timpuri pe
care un intelectual o putea cultiva întru spirit: – aceea a Antichităţii
și a Modernităţii. Istoria începuse să se proiecteze asupra noastră
umbra demoniei sale, și această întunecare a cerului ideilor ne prevestea zile de mare cumpănă. Noi, cei retrași în fief-ul nostru spiritual, precum Faust și Elena într-o Spartă atemporală, într-un timp
pur interior, am simţit atunci somaţia înfiorată a vremilor care ne
ţin sub cârja lor, – și de aceea l-am visat pe copilul gol și întraripat
al poeziei, pus pe joacă și cântec, ca pe omul care tinde spre absolut și care cade, fulgerat, din înălţimea idealului său, care se mistuie
în ardenţa propriei sale lipsă de măsură.
El este, însă, și vestirea plină de exultanţă și jale a eroicului: eroism
al luptei încumetate de aura morţii la Byron, eroism al pledoariei
estetice pentru valorile morale a lui Schiller, eroism al unui timp
2/ 2020

de la dreapta la stâng: Ștefan Aug. Doinaș, Irinel Liciu, Iustin Pan=a,

Ioan Radu Văcărescu, Dumitru Chioaru, dr. Gheorghe Telea. Sibiu, 1999

fără zei rostit oracular de Hölderlin, eroism al renunţării la logosul
dinamitat și totuși deficient ca la Rimbaud. Eroismul acesta complex a fost pentru câţiva dintre noi îndurerarea anonimă a detenţiunii.
Orice simbol, hrănit de apele freatice ale mitului, înflorește cu fiecare nouă generaţie. Sibiul de astăzi, iată, se simte în stare să-l viseze din nou pe Euphorion: câţiva tineri cu talent își asumă, odată
cu tipărirea acestor pagini, pariul pe care fiecare artist îl face cu arta
sa. Fie ca exuviile noastre, asemenea armurii unui erou căzut în
luptă, asemenea hainelor inspirate ale lui Euphorion, să le modeleze statura și să le apere puritatea sufletului!
Euphorion, nr. 1, aprilie 1990
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Momentul ”Manifestului”

Două serii de ”evenimente” au pregătit și organizat – în
mica lume culturală a studenţimii sibiene de la începutul anului
1943 – momentul așa-zisului ”manifest” al Cercului Lierar de la Sibiu.
Pe de o parte a avut loc, în mod treptat, o adevărată ”decantare” valorilor: din ansamblul heteroclit al ”Cercului studenţesc Octavian
Goga”, care cuprindea studenţi de la toate facultăţile sibiene, s-au
desprins, ca un nucleu omogen, o serie de tineri a căror vocaţie literară și orientare spirituală se arătau a fi puternice. ”Cercul studenţesc Octavian Goga” grupase, sub egida ”Prieteniei Seminarului de
Estetică”, condus de profesorul Liviu Rusu pe toţi tinerii studenţi cu
veleităţi literare și artistice, dîndu-le prilejul să se manifeste în două
direcţii – în cadrul unor ”conferinţe studenţești” și în cadrul unor
formaţii teatrale care au interpretat piesa ”Heidelbergul de altă
dată”. Conferinţele s-au bucurat de o largă audienţă. Ele au fost susţinute, în două cicluri, de către Radu Stanca (Teatru și cinematograf), Petre Hossu (Două perspective filosofice în epica modernă:
Proust și Joyce), Ion Oana (Obscuritatea în poezie), I. Negoiţescu
(Plastică și dans, cu proiecţii), Romeo Dăscălescu (Poveștile lui Andersen), Eugen Todoran (Rebreanu și Dostoievschi), Ion D. Sîrbu (Bovarismul lui Flaubert), I.V.Spiridon (V.Voiculescu), Ovidiu Drimba
(Mari cărţi de iubire), Radu Stoichiţă (Dostoievschi), Cornel Regman
(Ion Pillat, poet al tradiţiei), Ștefan Aug. Doinaș (Ultimul vagabond:
Panait Istrati) etc. În echipa teatrală, condusă de profesorul Liviu
Rusu, se aflau studenţi de la taoate facultăţile, chiar și de la Medicină, unde funcţiona un cenaclu literar, condus de Victor Papilian, în
rivalitate surdă cu al nostru.

Prima ruptură în acest ”corpus studenţeesc” a avut loc
după o călătorie la Arad și Timișoara, unde s-au citit poezii. A produs-o I.Negoiţescu, care a demisionat din ”Cercul studenţesc Octavian Goga” (patronul acestor manifestări era Lucian Blaga).
Deocamdată pe post de ”spiriduș” plin de năzbîtii al Cercului nostru, Nego urma să devină nu peste mult un adevărat ”spirit rector”al
lui.

Pe de altă parte, unii dintre viitorii ”cerchiști” aveau deja conștiinţa a ceea ce aveau să săvîrșească în peisajul cultural al aceli perioade. Dovada o constituie cîteva rînduri dintr-o scrisoare, din jurul
datei de 25 aprilie 1943, pe care Radu Stanca i-a adresa-o lui Cornel
Regman (cf. ”Jurnalul literar”, serie nouă, an IV, nr. 17-20e din maiiulie 1993), din care îmi permit să

reproduc următoarele: Încă de anul trecut, împreună cu tine, cu fratele
Todoran și cu Negoiţescu (noi patru îndeosebi) am fixat, mai mult oral,
o serie de principii critice la care, cu entuziasm, umor, informaţie, am
apelat. Desigur, neputîndu-ne manifesta – din păcate -, publicistic. Lovinescu nu avea de unde să știe de această (o spun cu f. mare mîndrie!)
a ”patra generaţie” maioresciană, care într-un colţ provincial (și cel mai
expus sămănătorismului) și într-un timp ca acela pe care îl trăim, formulează explicit, printr-o critică dirijată în sînul unui grup, o serie de
principii ”estetice” în primul rînd, creînd chiar un ”stil” și cercetîndu-și
cu deosebire preferinţele în jurul unor critici ca Lovinescu, Cioculescu,
6

Călinescu etc. etc. etc. E timpul (am căzut de acord cu Negoiţescu) ca să
luăm și noi cuvîntul, oricît de neînsemnaţi am fi deocamdată. Astfel, în
urma unor repetate conciliabule și mai ales în urma întîlnirii pe care
am avut-o la Timișoara cu Todoran și Pîrvu, care ambii insistau ca să
dăm ”Cercului Literar” tot mai multă însemnătate, am convenit că primul pas al luptei noastre îl constituie o ”scrisoare deschisă” către Lovinescu, publicabilă în ”vremea” și în care ne arătăm pe larg, explicit,
într-o formă deși modestă, curajoși totuși și demni, poziţia noastră. Scrisoarea va fi iscălită numai de aceia care își dau seama ce răspunderi le
incumbă pe urma ei. Aceștia sîntem în primul rînd, ce de fapt constituim temelia”Cercului” (Tu, Todoran, Negoiţescu, Eu!). Cît despre ”Cercul
studenţesc Oct. Goga”, noi nu mai avem nimic cu el. E o întrepridere
cam dezorganizată, în care mai nou sunt atît de mulţi și cu atît de varii
opinii, încît în el noi nu vom mai recunoaște decît o etapă ca aceea de
la ”Curţile Dorului” sau dinainte de ele/.../ Ne trebuiesc exclusiv oameni
serioși și convinși de ceea ce spun. Pentru că din acest prim pas într-o
zi se va naște o revistă – din ea o mișcare. Să nu ne subestimăm! Să ne
comparăm cu alte grupuri tinere!.

Deși n-am ţinut niciodată jurnal, în mod organizat și continuu,
iată că găsesc, într-un caiet din vremea studenţiei, niște ”însemnări
zilnice” din exact perioada ”manifestului”. Pentru reconstituirea
aproximativă a atmosferei în care ne scăldam atunci, îmi permit să
transcriu următoarele rînduri:

6.IV.1943. Deplasarea la Arad și Timișoara a avut ca rezultat demisia
lui Nego din Cerc. Apare în curînd la București revista pe care o scoatem
împreună cu studenţii de acolo. Aici cred că Cercul va scoate o revistă
mare, finanţată de Gh. Brătianu, poate chiar cu caracter politic.// Am
trimis (poezii) la ”Preocupări literare”, devenită ”Kalende”. Ioanichie Olteau are versuri admirabile. Cu Grigore Popa stau foarte bine. Am reluat
”Heidelbergul de altădată”, dînd două spectacole. După Paști, mergem
cu el și cu ”Scrisoarea pierdută” la București.

4 Maiu1943 . În Cercul lit. studenţesc este o mare ruptură. După demisia lui Negoiţescu, se definesc două realităţi diferite: ”Cercul Literar”
mai vechiu și ”Cercul literar studenţesc”, formaţie universitară. Din primul fac parte, după ultimul recensămînt făcut de Nego: Victor Iancu,
Radu Stanca, Eugeniu Todoran, Cornel Regman, Ioan Negoiţescu, Ion
Oana, Ovidiu Drimba, Romeo Dăscălescu și Ștefan Aug. Doinaș. Eu și
Oana putem să ne retragem, sau să n aderăm la Cercul Literar, deoarece pînă acum nimic nu ne obligă faţă de el. Cercul Literar a trimis o
scrisoare omagială lui Eugen Lovinescu, după Paști. Tot atunci Nego i-a
scris, lămurindu-l asupra atitudinii noastre și indicîndu-i pe cei care fac
parte din acest cerc. Iată-ne așadar intraţi în planul destul de serios al
literaturii noastre sau măcar al mișcării culturale. Sînt sigur că dacă Lovinescu va publica scrisoarea va fi un scandal, din cauza atitudinii noastre exclusiv estetice faţă de fenomenul literar. Victor Iancu a promis să
scrie despre noi, definind poziţia noastră și punînd în evidenţă activitatea noastră.
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12 Maiu 1943. Scrisoarea trimisă lui Lovinescu nu se poate publica
din cauza cenzurii, care nu permite atacuri antisămănătoriste, acum
cînd se rememorează de ex. Coșbuc. Am cunoscut-o pe Ioana Postelnicu. A fost aici o șezătoare literară: I. Minulescu, penibil, V. Eftimiu preţios, A. Cazaban superficial, V.Papilian fără talent, Al. Constant slab.
Interesantă Ioana Postelnicu apărută recent cu ”Beznă”. Stanca a scris
o poezie interesantă: ”Sunt cel mai frumos din orașul acesta”. Am început să-mi scriu piesa ”Siegfried”. Simţim din ce în ce mai acut, nevoia
unei reviste a ”Cercului Literar”.
13 Maiu 1943. Azi a apărut în ”Viaţa”, sub titlul ”Ardealul estetic”, scrisoarea pe care Negoiţescu i-a trimis-o lui E. Lovinescu, în numele Cercului Literar cu o introducere de Dan Petrașincu, care insistă asupra
mea într-o paranteză. Sînt sigur că scandalul nu va întîrzia să se producă, deoarece cei atacaţi de noi nu sunt atît de simţiţi încît să tacă,
recunoscîndu-și impotenţa, - ci vor riposta colectiv și vulgar.

18 Maiu 1943. În ”Porunca vremii” din 14 l.c., dl. N.Olt remarcă
”ofensa” pe care am adus-o ”unui trecut de cinste al literaturii ardelene”, invitînd pe alţii la ripostă. N-am mai auzit să mai fi scris cineva
ceva. Aici în Sibiu, situaţia e însă gravă. Lucian Blaga e, mi se pare, cam
indispus, deoarece nu-l simpatizează pe Lovinescu. Grigore Popa a promis că ne va înjura, că va face să înceapă o polemică, dar se pare că sa terminat, după ce și-a atins scopurile făcînd pe Dăscălescu să se
desolidarizeze de noi. Acesta va publica o notă în ”Ţara” și ”Viaţa”, spunînd că el n-a semnat scrisoarea. Firește că și noi am rupt-o cu el. De altfel, cred că și Grigore Popa îl va da, cu toată lepădarea lui de noi, afară
de la ”Ţara”. Oană e cu noi, deși cu rezerva faţă de Nego și Stanca. Ceilalţi, care nu-s din Sibiu, nu știu ce vor face. Grigore Popa ne-a ameninţat – procedură de intelectual! – cu Parchetul, pentru că nu am fi ”cerc”
ca persoană juridică, și pentru o pretinsă problemă bolșevică faţă de
care am avea simpatii, în scrisoarea trimisă. Cred că nu va face nimic,
dar a reușit să-l sperie pe Romeo. Eu cred că voi cădea la Papilian și nu
mă va mai publica în ”Luceafărul”. Lovinescu i-a răspuns frumos lui
Iancu. Noi între noi, ne așteptăm chiar și la lagăr. Grigore e capabil de
toate mîrșăviile. Din Banat, Petre Sfetca și Ion St. Udrea au aderat la
noi, considerîndu-se din Cercul Literar, printr-o c. poștală trimisă lui
Iancu. Hosu Petre, caraghios, a trimis la ”Viaţa” o notă prin care spune
că el nu este cuprins în acel ”Etc.” care urmează numelui meu. Cred că
din București va răspunde cineva. Cîrjă-Făgădaru, după ce i-am explicat
pericolele în care s-ar putea vîrî, cred că a renunţat la atacul împotriva
noastră.// Prin separaţia lui Dăscălescu de noi , pierdem revista pe care
avea de gînd să ne-o pună la dispoziţie Mănescu. Radu Stanca va încerca să capete el mandatul de a o înfiinţa. Eu aș regreta foarte mult
dacă am pierde-o. Îndeosebi acum am avea mare nevoie de revistă. Duminică sosește aici Ion Petrovici, ministrul culturii naţional, iar peste o
săptămînă Gh. Brătianu.

27 Maiu 1943. Regman – foarte plăcut surprins de poezia din ”Kalende”, mi-a scris, găsindu-mi corespondenţe printre senzualii dinaintea lui Ronsard. I-am răspuns punîndu-l la curent cu isprăvile noastre.
Azi Lovinescu a răspuns în ”Viaţa” – foarte frumos – manifestului nostru.
În ”Ardealul”, G. Ţepelea l-a calomniat pe Iancu. În ”Ţara” de azi, Ion Vlasiu foarte vulgar îi atacă pe Nego și Iancu, apărîndu-și cultura. În ultimul nr. din ”Luceafărul” eu figurez cu ”La porţile orașului”; se află și o
notă în care noi, colaboratorii revistei, sîntem deplînși pt. că am semnat
manifestul foarte ... plat din ”Viaţa”. Textul notei aparţine cred lui Papilian, Boitis și Grig. Popa; se vede clar că mai mulţi deștepţi l-au re2/ 2020
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dactat. Papilian are o nuvelă proastă. După fasoane, abia a catadicsit
să-mi semneze indexul pentru frecvenţă. Repetăm intens ”Scrisoarea
pierdută”.// Azi am trimis prin Iancu la București – și Drimba e acolo de
3 zile – o scrisoare intitulată ”Cîteva precizări”, în care o seamă de studenţi – în frunte cu Dorin Speranţia, Radu Stoichiţă, Grig. Poruţiu, Dorin
Drumaru, Dan Constantinescu etc. – aderă la scrisoarea noastră; firește,
ei nu se adresează lui Lovinescu, ci iau poziţie favorabilă numai faţă de
principiile ei. Nego rămîne . prin acest manifest, pentru care Iancu – căruia i-a fost atribuit – a fost felicitat de mulţi ca singurul critic prezent
în Sibiu al ”Cercului Literar”. Poimîine vine Gh. Brătianu. Il vom primi și
vom vedea ce va fi cu revista proiectată.
Firește, mica epopee culturală a Cercului Literar nu se va opri la
data de mai sus: ea va continua încă cel puţin doi ani, pănă la apariţia ”Revistei Cercului Literar”.

”Manifestul” din 13 mai 1943 constituie actul nostru de identitate
culturală. El va fi confirmat, mai tîrziu, de o identitate artistică, pe
care membrii Cercului și-o vor spori treptat prin noi opere de creaţie; după ce va fi dramatic subliniată, în planul existenţei sociale și
morale, datorită faptului că aproape toţi acești scriitori în formare
vor trece examenul cumplit al detenţiunii politice.
Jumătatea de secol care s-a scurs de la ”manifestul”nostru a înjumătăţit rîndurile noastre. Ceea ce ar trebui să fie un jubileu nu mai
poate fi astăzi decît un moment de pioasă aducere- aminte, inegalabil surprins de Goethe în ”Dedicaţia” la Faust:
”Ei n-aud noul cîntec ce-i îmbie,

Cei scumpi, cărora-ntîiul le-am cîntat;
S-a spart prieteneasca vălmășie,
Și ah! Ecoul prim s-a spulberat.

Cîntarea mea-n multimi străine-adie,
De-aplauze mi-e pieptu-nfricoșat;

Iar cei ce mi-au sorbit pe vremuri cîntul,

De mai trăiesc, i-a risipit pămîntul”.

Euphorion nr. doi ( 33, 34, 35)/ 1993
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Cum s-a născut Manifestul tinerilor de la Cercul literar din Sibiu

Reîntâlnirea cerchiștilor după un sfert de veac

Coboram în gara orașului Sibiu, în dorul părinţilor și al
copilăriei mele din orașul transilvan. Eram întîmpinată de Ion
Negoiţescu și Radu Stanca, cu care, atît cît poposisem în oraș,
colindam străzile, uliţele ”orașului de sus” și ale ”orașului de
jos”, coborînd treptele ”porcarilor”, ”aurarilor”, poposind la
straja catedralei luterane, vegheată de Teutsch, sub arginatata
reverberaţie a lunii, cînd orașul dormea, iar umbrele noastre se
întindeau pe caldarîm, ca niște fantastice alcătuiri învelite în
zarea nopţii, înviorate de discuţiile noastre, exaltate de romantism și tinereţe. Nego, săltînd ca un căprior, îl îndemna pe prietenul său, poetul, să recite din poemele lui, repetînd : ”Spune-o
și pe aceea… spune-o și pe aceea”, cu o bucurie nestăpînită.
Radu, mai sfios decît prietenul său, se lăsa îndemnat o vreme,
apoi glasul lui se auzea venind din altă lume în pustiul uliţelor,
în tăcerea firii. Versurile lui mă transpuneau în acele nopţi întrun loc straniu, între clădirile cu veche istorie și populate de spirite care, fără îndoială, ne priveau prin ochiurile prelungi ale
acoperișurilor. Radu recita cu braţele larg deschise, părînd a
purta între ele o pelerină de truver, pe care o fîlfîia în noaptea
argintată. Nego sălta împrejurul lui, cu obrazul strălucind de bucuria frumuseţii poemelor, unele realizate cu cîteva zile înainte,
așa cum era ”Sunt cel mai frumos din orașul acesta”, rostită în
primă audiţie. Popasurile mele la Sibiu erau așteptate de cei doi
tineri îmbrăcaţi în har, lacomi de a afla noutăţi despre agora bucureșteană a literelor, despre ședinţele cenaclului ”Sburătorul”,
despre activitatea criticului E. Lovinescu la care îi introdusesem
chiar eu. Le potoleam setea de noutăţi, scoţînd din sacul cu care
veneam încărcată, umplîndu-l la loc cu cele ce culegeam de la ei,
pentru marele critic, tot atît de nesăţios de vești despre tinerii
de la Sibiu, despre Cercul Literar.
8

Ideea Manifestului s-a iscat în primăvara tîrzie a anului 1943. În gară mă
aștepta Negoiţescu, fremătînd de tinereţe
și avînt. Era foarte iubit de Lovinescu și
apreciat, considerîndu-l a ajunge un strălucit urmaș, critic al celei de-a patra generaţii
postmaioresciene. În acea zi de iunie venisem cu vești neguroase. I-am comunicat lui
Nego starea precară a sănătăţii maestrului
Lovinescu, cu o emoţie îndurerată care se
deslușea din relatarea mea. ”E bolnav…E
foarte bolnav”, am repetat cu o tristeţe premoniţială. Buzele lui Nego, care de obicei
tremurau în acel efort al alcătuirii frazelor
care ieșeau din buzele lui ușor bîlbîite,
atunci parcă încremeniseră. Nu reușea să
alcătuiască nici o frază, într-atît îl blocase
vestea. În sfîrșit și-a revenit atît cît să mă salute precipitat, spunîndu-mi că se grăbește să ajungă la Cercul
Literar. Și-a ajuns … încărcat de emoţie. Le-a comunicat lui Radu
și Doinaș cele aflate, într-o stare de explozivă și dureroasă simţire. În capul lui se iscase brusc o idee însușită spontan de cei
doi prieteni. Aceea de a da o mărturie a Cercului Literar a tot
ceea ce a rodit în spiritul lor, sub influenţa principiilor estetice
ale Maestrului E. Lovinescu. O mărturie de concepţie, de crez, de
atitudine. O scrisoare de drag oste literară s-ar putea spune,
adresată celui care străjuie, cultivă și îndrumă literatura
noastră, de zeci de ani, într-un aeropag democratic, în care arta
nu avea îngrădiri, iar făuritorii ei n-aveau altă etnie decît a actului de creaţie, lipsit de prejudecăţi rasiale.

Manifestul a fost cea din urmă bucurie a marelui critic, o recunoaștere a trudei lui de o viaţă, consemnată și asumată de tinerii de la Sibiu, scriitori, critici, condeieri la început
de drum, moștenitorii spiritului său deschis idealurilor culturii
și autonomiei esteticului. A fost coroana de flori nemuritoare
pe care ei au depus-o pe mormîntul Maestrului, care nu se va
vesteji în veci. Dovadă comemorarea a 50 de ani de la dispariţia
din viaţă a celui care a promovat literatura dintre cele două
războaie, epoca de referinţă a literaturii române.

Euphorion nr. doi ( 33, 34, 35) / 1993
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Puţină istorie literară

Euphorion a fost proiectul care a hrănit visele și a mobilizat energiile unui grup de tineri scriitori trăitori în Clujul anilor 1946-1947, cu
reverberaţii în Sibiul aceleiași perioadă, până către 1950. Euphorion
a fost și un cuvânt de ordine care a menţinut, peste vicisitudini istorice foarte concret, uneori dramatic trăite de fiecare component
al grupului, coeziunea acestuia, făcând posibilă regăsirea ori de câte
ori capriciul puterii - această joacă a fiarei cu inocenţa - îngăduia un
infim răgaz de respirare. Pentru noi cei de atunci, Euphorion a
reprezentat și iluzia, ce n-a ţinut prea mult, că sub primul comunism, cel al anilor 1945-1960, e posibilă o dezvăluire paralelă, în
afara politicului anihilant, pe care - ca spirite îndeajuns de candide
și binișor provinciale - nu-l vedeam invadând, cu fiecare zi ce trecea,
întregul cuprins al vieţii materiale și spirituale. Da, a fost un moment când unii dintre noi ne-am imaginat (era prin 1946, toamna
târziu) că am putea chiar convieţui cu noua putere, că această putere e interesată să favorizeze cultura neînregistrată. Să favorizeze
adică euphorionismul nostru ce se orienta spre tradiţia mare europeană și spre o „substanţă românească majoră”, concepută de noi
mai aproape de sinteza goethiană a spiritului apolinic cu fausticul
modern. O amăgire și o înșelătorie în plus, asupra cărora judecata
limpede și fără menajamente a lui Radu Stanca, aflat în izolarea sibiană în care-l cantonase boala, avea să ne prevină la timp.
De altfel, 1947 începea sub auspicii net defavorabile chiar
pentru puţinele instituţii de tradiţie care supravieţuiseră primului
șoc, după ce dovezile că trăisem un moment al libertăţii, odată cu
sfârșitul dictaturii militare și al războiului, fuseseră rând pe rând
spulberate. O asemenea dovadă o reprezentase și existenţa Revistei Cercului literar în prima jumătate - sibiană - a anului 1945, pe

care zadarnic am încercat a o resuscita câteva luni mai târziu la Cluj,
revista fiind condamnată la dispariţie de regimul instalat la 6 martie, dimpreună cu alte zeci de surate de pe tot întinsul ţării. „Caiet
de poezie și critică” ar fi trebuit să se subintituleze Euphorionul nostru plănuit a fi o continuare a revistei, singura formulă de apariţie
ce mai era îngăduită pe atunci (dar parcă numai atunci!), poate pentru că nu angaja, în mentalitatea noilor stăpânitori, ideea de continuitate și periodicitate. Trei ani mai târziu, când în fine un alt grup
de tineri punea la cale apariţia unei publicaţii literare la Cluj, aceasta
era ţinută a se numi doar „almanah”, calitatea de revistă fiind rezervată pesemne periodicelor de la centru, draconic controlate și
dirijate. De fapt, privind la ce-a devenit Revista Fundaţiilor Regale
de-a lungul întregului an 1947 (când a și sucombat), după ce în 1945
și chiar 1946 reușise să fie receptacolul strălucit al vechilor și noilor
forţe literare trezite la viaţă după anii războiului, și asistând la
înăbușirea în 1946 a Vieţii Românești, pentru a vedea apărând în
locu-i monstrul cu același nume din 1948 și din anii imediat următori, gazda proletcultismului desfășurat pe sute de pagini informe,
nu i-a mai fost nici unuia dintre noi greu să înţeleagă că începea o
epocă de totală opacitate și chiar de ostilitate făţișă faţă de cultură
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și de creaţia autentică, ceea ce avea să fie într-o primă etapă
jdanovismul de import, continuat de stalinismul dejist și răutist al
odiosului deceniu. De atunci începând, cenzura nu va mai înceta o
clipă să funcţioneze, la întreaga ei capacitate, sub firme multiple,
numească-se acestea secţie, direcţie sau consiliu, dar în primul rând
redacţie și chiar … redactare. Și totul îndreptat împotriva celui mai
mic semn de independenţă, sancţionând cu neîndurare individualitateam chiar cu riscul de a vedea frângându-se coloana vertebrală
a talentelor. Căci, să nu ne amăgim, cazul Nicolae Labiș reprezintă
mai puţin simbolul tragic al elanului retezat prin intervenţia absurdului existenţial, cât mai ales consecinţa abil drapată de destin a
prelungirii unei variante foarte virulente a stalinismului multiplicat,
ce-și cerea ca jertfe Eseninii și Maiakovskii săi locali.
Era anul de pomină 1956, anul „spiritului Genevei”, când și
Cercul literar, prin Nicolae Balotă, deja întemniţat, prin Ștefan Aug.
Doinaș și Ion D. Sîrbu, cărora tocmai li se pregătea celula, și prin
hăituitul I. Negoiţescu (care avea să încheie șirul condamnărilor intelectualilor creatori în frunte cu Vladimir Streinu și C. Noica, printre
ei numărându-se Edgar Papu, N. Steinhardt și Al. Paleologu) va plăti
pentru gravele abateri de la linia supunerii fără crâcneală, „linie”
care pedepsea ca păcate de neiertat independenţa de gândire și expresia liberă. Pedepse mai mărunte pentru aceiași și ceilalţi, în toţi
anii cruntelor dictaturi: interdicţia de a publica pe termen nedefinit, obligaţia purtării de pseudonime pentru cei numai pe jumătate
indezirabili și urmărirea nemiloasă a celor total nedoriţi ce-ar fi recurs la acest mijloc, izgonirea din slujbe a persoanelor taxate
„dușmănoase” și excluderea lor din Uniunea Scriitorilor sau respingerea de plano a primirii lor. Dar parcă aceste din urmă măsuri nu
par a fi de ordinul necunoscutelor nici pentru mai tinerele promoţii
scriitoricești și pot fi exemplificate cu nume de prestigiu din chiar
actualitatea literară!
Fie ca noul Euphorion, prunc al deplinei libertăţi, să nu cunoască nici una din aceste vicisitudini, iar sumarele numerelor succesive să poate fi pregătite cu acea disponibilitate de a avea de unde
alege pe care am cunoscut-o noi în 1946, când alcătuiam primul
număr al Euphorion-ului nostru. Realitate despre care atestă pagina
29 din Romanul epistolar Radu Stanca - I. Negoiţescu. Absentau din
acel sumar, și nu știu de ce, Ioanichie Olteanu, Ovidiu Cotruș, Nicolae Balotă, Eta Boeriu (Caranica), Dominic Stanca. În schimb erau
prezenţi, chiar de mai multe ori, atât Radu Stanca (cu piesa Cristis
și un ciclu de versuri), cât și I. Negoiţescu (cu un studiu despre Macedonski și o intervenţie polemică: Poeţii de l a „Forum” sau p oezi a
cabotină), iar pe lângă ei, Ștefan Aug. Doinaș, Henri Jaquier (cu un
studiu despre proza de artă românească), Eugen Teodoran, Ion D.
Sîrbu, Tudor Bogdan (I. Regman), Radu Enescu, Deliu Petroiu și (cu
un amplu articol despre Pompiliu Constantinescu), semnatarul
acestor rânduri.
Euphorion, nr. 2, mai 1990
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Despre Marin Preda. Moromeţii

La maturitate și în plină glorie, Marin Preda susţinea că,
dacă vrei să faci carieră literară, nu te poţi sustrage conjuncturii;
”dar dacă vrei să dai o singură operă în viaţă, poţi” – adaugă el, amăgindu-se probabil cu gîndul că, în cazul lui, primejdiile semnalate de
o atare aserţiune au fost depășite. Și totuși, cariera sa literară, îndeajuns de vastă și de spectaculoasă, nu face decît să confirme faptul că el nu s-a putut sustrage conjuncturii, după cum singura sa
operă de mare valoare rămîne volumul I al romanului Moromeţii.
Noroc că acest volum, pe lîngă însușirea de a fi excelent, o mai are
și pe aceea de a se constitui ca o unitate autonomă – și deci puterea de a supravieţui ca operă ce reprezintă în mod exemplar pe autorul ei. Apariţia sa în 1955, cînd realismul socialist, căruia Marin
Preda îi dăduse un tribut deloc neglijabil, prin cîteva povestiri menite să-l acrediteze politic, nu fusese încă lichidat, a însemnat pentru literele române o revelaţie. Înfăţișîndu-se ca un roman bine
conturat și solid în încheieturile epice, roman de amplă semnificaţie socială, Moromeţii oferă totodată, în proza noastră cu tematică
ţărănească, o faţă nouă, izbitor originală, hărăzită să trezească un
interes deosebit.

Roman total al satului, cuprinzînd deopotrivă ţăranii și
burghezia intelectuală rurală (preot, învăţător, notar – cu familiile
lor), scrisese, pentru vremurile de dinainte de primul război mondial, în Transilvania, Liviu Rebreanu. Nu mai puţin total, dedicat vieţii satului din cîmpia Dunării, în vremurile de după primul război
mondial, apare romanul lui Marin Preda, deși în Moromeţii intelectualitatea rurală e doar fugar și convenţional schiţată, în schimb
ţărănimea absoarbe cu atîta forţă atenţia scriitorului, încît ea capătă valoare de umanitate integrală. Și cu toate că această atenţie
coboară mai ales asupra familiei lui Moromete, ea cuprinde nestingherit numeroase alte personaje din aceeași categorie, cu problemele și evenimentele existenţei lor, cu dreptul de a-și etala fiinţa în
prim-plan, astfel că, împreună, ca o sumă considerabilă de instrumente, dovedesc remarcabila știinţă de orchestraţie a autorului. Pe
de altă parte, ţăranii lui Marin Preda, în afara problemelor economice sau familiale ce îi frămîntă, au preocupări politice, urmăresc,
cu pasiune cîteodată, presa partidelor cu care simpatizează, comentînd naiv dar liber, prompt și degajat, articolele sau declaraţiile
și discursurile din parlament acolo relatate. Orice evenimet se leagă
pentru dînșii de grija faţă de nevoile lor materiale și de străduinţa
crîncenă și obsedantă de a scăpă de sărăcie sau de a-și spori averea.
S-ar putea spune că politica este preocuparea cea mai înaltă a acestor ţărani care, în afara unor femei superstiţioase, nu dedică
aproape nici o clipă din răgazul lor sentimentelor religioase ori întrebărilor morale. Viaţa familială este dominată de ideea că familia
constituie un nucleu economic ce trebuie neapărat prezervat, fie
prin armonizarea intereselor comune ce o despart de alte familii,
fie prin raporturile quasi contractuale între tatăl care conduce ca
un fel de patron și ceilalţi, cărora abia munca pe ogorul comun le dă
dreptul de înzestrare, la plata finală, socotită de ei din unghiul de ve10

dere al unor angajaţi. Considerată în ordinea naturii, dragostea încalcă doar în mod excepţional regulile ce decurg dintr-o atare concepţie gospodărească. De altminteri romanul Moromeţii nu acordă
o atenţie deosebită sentimentelor răscolitoare, patimilor ce radicalizează. Evenimentul cel mai zguduitor din existenţa familiei Moromeţilor este fuga celor trei fraţi din gospodăria paternală, după ce
au furat ceea ce ei cred a ști că li se compete în raport cu munca depusă de-a lungul anilor. Mai complicată decît simplele dar rigidele
consideraţii economice, drama bătrînului Moromete este totuși de
ordin moral, căci el suferă pe de o parte din cauza stricării orînduielilor prestabilite – împrejurarea că fiii revoltaţi au părăsit satul tradiţioanal spre a-și întemeia o altă soartă la oraș; iar pe de altă parte
prin conștiinţa că aceștia s-ar fi putut închipui nedreptăţiţi în cadrul
rînduielii economice familiale. În ce privește generaţia bărbătească
tînără a Moromeţilor, tendinţa ei generală o îndeamnă să repudieze
satul în favoarea orașului, fapt cu atît mai curios, cu cît ne aflăm în
perioada dintre cele două războaie, cînd ţărănimea avea deschise
perspectivele îmbogăţirii și prosperităţii. Nu este exclus ca Marin
Preda, care și-a scris acest roman în perioada realismului socialist,
să fi soluţionat, contrar realităţilor istorice, să prefigureze elementele descompunerii mentalităţii rurale tradiţionale încă din perioada de dinainte de instaurarea prin forţă a comunismului, căruia
i se aproba astfel, prin falsificare, legitatea inexorabilă. Căci singurul îndreptăţit, în fond a refuza și a părăsi satul este doar fiul cel mic
al lui Moromete, Niculae, a cărui vocaţie intelectuală, luată în seamă
în cele din urmă chiar de părintele său, îi asigura un alt destin. Pentru ca, paradoxal, tocmai acest personaj, în care se ascunde autorul
cu întreaga lui carieră literară de mai tîrziu, să păstreze mereu în
suflet nostalgia, chiar sfîșietoare uneori, a satului de altădată, ai
cărui locuitori îi apar ”mai adînci, în intuiţia lor fundamentală”, decît
orășeanul existenţialist , ”ţăranul fiind mai pozitiv”. De aici, firește,
și ideea scriitorului că realitatea trebuie să fie ceva de luat în posesiune, și nu un motiv de teamă și neliniște.

Ca romancier de renume, Marin Preda va declara cîndva
că în scrisul său l-a mînat întotdeauna o sete de fapte, foamea de
viaţă, năzuinţa spre lapidaritate – de unde și o mărturisită aversiune faţă de ”psihologie”; în romanele cu tematică urbană și intelectuală el va suplini această psihologie cu dezbaterea de idei. Dacă
va mai recunoaște apoi că, în nuvelistica debutului din Întîlnirea din
pămînturi, continuă și la maturitate admire ”pofta de a vorbi” de

acolo, cu aceasta ni se deschide posibilitatea unei mai potrivite înţelegeri a Moromeţilor. Căci Moromeţii, din impozantul volum iniţial,
nu strălucesc prin fapte de viaţă memorabile, extraordinare, complexe și văzute din perspectiva revelatoare de umanitate inedită,
care să ridice opera la universalitate. Succesul și interesul permanent al acestui roman în literatura noastră se explică în primul rînd
prin realizarea totală a ”poftei de a vorbi”, semnalată de însuși scriitorul. Asemeni lui Ion Luca Caragiale, lui Sadoveanu sau lui Mateiu
Caragiale, autorul Moromeţilor excelează în știinţa de a-și vorbi
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vorba pentru sine și prin personajele sale. Limba scrisă și după ureche transcrisă (calificată de autor
drept stil indirect liber), se constituie
cu o forţă și o originalitate ce-i dau
valoare cosmoidală: fiindcă această
limbă exprimă o psihologie și un
ethos caracteristic pentru o societate de-a dreptul identificabilă și
definibilă printr-însa. Între criticii lui
Marin Preda, mai exact și mai convingător a pus în evidenţă semnificaţia vorbirii Moromeţilor, Gelu
Ionescu, pentru care felul eliptic,
nervos și agresiv al acestei vorbiri
reprezintă de fapt sila de comunicare, disimularea. Sarcasmul și injuria, ostilitatea verbală chiar dintre
familiari – și pe care și-o apropriază
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Reîntâlnire a cerchiștilor

chiar naratorul, toate acestea intră
în plasma însăși a discursului ca fenomen de ocultare. Aș remarca însă
că, în ciuda formelor de exprimare fruste și adeseori obscene, în lapidaritatea și frecvenţa lor, vorbirea romanului nu este niciodată
vulgară, păstrîndu-și o naturaleţe – barbară ce-i drept, dar care împrumută stratului evenimenţial acel aer scitic, exotic aproape și totuși naţional integrat acum, pe calea magică a artei, sufletului
românesc; prin această literatură a lui Marin Preda auzim parcă,
străbătînd în memoria neamului, glasul unui sînge străvechi, fantastic de amestecat și de tulbure. Prin vorbirea Moromeţilor, modernizată însă subtil de ironia sintetizînd, ca tonalitate, ceea ce este
arhaic și ceea ce este inteligent, ni se amintește de o lume uitată în
neguri, închisă în sine ca o monadă sau ca o utopie. De menţionat
fiind în acest sens împrejurarea că scriitorul care îl prefera pe Tolstoi
lui Dostoievski, a preluat de la acesta din urmă tocmai visul său utopic obsesiv; la finele romanului Intrusul , eroul lui Marin Preda reactualizează insula paradisiacă a Vîrstei de aur, ce înflăcăra pe
Stavroghin și pe Versilov. Dar, în contrast cu Dostoievski, scriitorul
român descoperă, în utopia sa, ca un gînd înalt și ca o supremă lumină a conștiinţei, puritatea violenţei și inocenţa crimei.
Atît de obsedat va fi Marin Preda de lumea ţărănească pe
care a descoperit-o, a trăit-o și a inventat-o pentru sine în Moromeţii, și care există pentru noi ca foame a lui de a și-o spune, încît personajele de acolo își continuă tribulaţiile nu numai într-al doilea
volum, dar reapar și în alte romane, cu altă tematică, precum Marele
singuratic și Delirul, și chiar în opere cu caracter profesional autobiografic, precum Viaţa ca o pradă, ori eseistice, precum Imposibila
întoarcere, și nu mai puţin în publicistica și jurnalistica de ocazie.
Asistăm la o adevărată revărsare moromeţiană prelungită, care
aproape de fiecare dată, cu toate că și-a diminuat în mare parte puterea de convingere iniţială, constituie totuși proba artistică superioară materiei epice în care se încadrează. Al doilea volum al
Moromeţilor își pierde spontaneitatea și vigoarea, deoarece transformările sociale, propuse și impuse de orînduirea comunistă, sunt
prezentate din punctul de vedere mistificator al realismului socialist. Catastrofa desfiinţării arbitrare a clasei ţărănești este prezen-
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tată aici doar ca un dureros și penibil proces de adaptare și de înţelegere a noii orînduiri revoluţionare, acceptată de autor drept istoric logică și necesară. Marin Preda nu reușește să scape de
manicheismul ideologic ce divide mediul social rural în chiaburi
mișei care uneltesc și ţărani sănătoși, care mai grabnic sau mai pe
îndelete trăiesc iluminarea progresului implacabil. Ceea ce falsifică
atît de grosolan realitatea, încît scriitorul suferă o fatală inhibiţie
creatoare. Astfel, al doilea volum al Moromeţilor apare, faţă de primul, ca o adevărată retractare artistică, deoarece și vorbirea ”scitică”, mai înainte revelatoare, își slăbește prin repetiţie interesul. În
Marele singuratic, roman mediocru dar notabil în limitele unei literaturi oricum tarate, paginile cele mai autentice se referă tot la trecutul bătrînului Moromete. În Delirul, roman trivial, în care
personaje istorice ca mareșalul Antonescu ori tînărul Ceaușescu
sunt tratate conform celei mai comune reţete realist-socialiste, tot
cîţiva Moromeţi mai răspîndesc o pîlpăire de viaţă. Intrusul, roman
nu altminteri mediocru decît Marele singuratic, prezentînd oarecare
interes prin faptul că se ocupă, ca și precedentul, de un eșec moral
într-o societate artificial optimistă, e viciat tocmai de optimismul
programat care conchide ambele romane. S-ar părea că, speriat decurajul ce l-a îndemnat să-și aplece atenţia asupra eșecurilor umane
n-ar fi decît incidente în puhoiul istoric al diverselor etape surmontabile, care conduc irezistibil la Vîrsta de aur. Efortul autorului de a
nu vedea sau de a se preface a nu se vedea că eșecul e imanent sistemului, îl împiedică să tragă concluziile artistice, care singure pot
asigura valabilitatea superioară a operei, prin impulsul ordonator,
cu finalitatea tragică. (...) Este optimismul scriitorului care și-a dat
girul său, indirect mai întîi și direct mai apoi, partidului; gir fatal,
care l-a constrîns să rămînă credincios realismului socialist chiar și
atunci cînd și-a imaginat că a redevenit liber. Pactul lui Marin Preda
cu diavolul!
Fragmente din eseul De spre Marin Preda
publicat integral în Euphorion nr. 6/ 1990
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Ion D. Sîrbu

Jurnalul unui jurnalist fără jurnal
- fragmente -

Și istoria noastră este o succesiune de miracole. Citind-o,
am impresia că în fiecare secol am fost total nimici ţi, pentru un

timp. Apoi, ca de sub potop sau ”ekpyrosis” (ardere apocaliptică),
precum iarba de sub pămînt, am reușit să ieșim la suprafaţă, la
viaţă, tot mai numeroși și mai cu poftă de lumină și Europa.
Cred că sîntem creaţi de Limba noastră – și nu invers.
Limba ne-a inventat, ne-a salvat, înviindu-ne din morţi de cîteva ori.
Limba este și ultima tranșee în care se mai rezistă împo-

triva ultimei cotropiri asiatice. Trei dușmani o mușcă direct: latronizarea ţăranilor (castraţi de ogradă, ogor, vite și orizont), năvala
barbară a neologismelor și limba de lemn a ziarelor, ședinţelor, limbajul artificial al tovarășului Stat.
Va mai răzbi? Nu știu: fără ţăran, fără literatură, fără satulvatră, e greu: poeţii și criticii literari, oratorii și istoricii de microfon,
sunt caii troieni introduși în Troia asediată.
*

E foarte dificil și riscant să încercăm o analiză și să tragem
o concluzie despre ceea ce s-ar putea numi ”forma mentis” la români. O psihologie a poporului român s-a scris prin 1907 de acest
foarte lucid și critic savant care era Drăghincescu. Rădulescu-Motru,
Iorga, Lovinescu, Ciorănescu au încercat și ei; pe plan filosofic, lui
Blaga îi datorăm cîteva preţioase coordonate. (Olimpia, văzînd eforturile mele de a avea idei generale despre lumea de afară, fără să
mă mișc din cameră și fără a frecventa lume: ”Nu poţi cunoaște
oceanul, studiind în filosofia stilului a lui Blaga, dacă nu mă înșel.)
Adevărul este că acum, după 40 de ani de revoluţie și involuţie, toate coordonatele s-au răsturnat. Între cele două războaie
puteam afirma că sîntem un popor blînd, tolerant, răbdător, ospitalier în toate: nu am dat sfinţi, nu am organizat pogromuri, nu am
avut războaie religioase sau civile. Ne place bîrfa, viaţa ușoară, plăcerile mărunte, sîntem poeţi, gazetari, înzestraţi cu spirit ironic, zeflemist și bășcălios. Caprovarza și lupocapra sunt cele două extreme
ale adaptării noastre șmechere, prudente și hoţești. Biserica noastră e lumească, asceza ne e străină, politica mare e de tip bizantin,
dar e inteligentă și practică, cea de cafenea și piaţă e latină, fiindcă
e levantină și teatrală. Etc.
Dar toate aceste trăsături de caracter (sau de lipsă de caracter) mai sunt valabile astăzi? E adevărat, sîntem mai uniţi ca oricînd, dar uniţi sub norii unei spaime, cu moartea în coastre
așteptînd o minune salvatoare. Nu sîntem răbdători, răbdarea
noastră a devenit cruzime răzbunătoare masochistă. Nu mai sîntem
nici blînzi, am dat un procent alarmant de călăi, lichele și satrapi,
într-un timp istoric relativ scurt. Nici toleranţi nu mai sîntem, circulă mai nou niște lozinci de protogenialitate, intoleranţă, șovinism,
antisemitism, naţionalism ridicol și fanfaron.
Ne apărăm, ni se spune. De cine? Eu cred că ne apărăm de
noi înșine. De propria noastră prostie, lașitate și cruzime.
*
De ani de zile, de zeci de ani, parcă de o viaţă întreagă, trăiesc melcoid într-o singurătate eremită, vieţuind doar prin filosofie,
pentru literatură. După o tinereţe în care am discutat enorm (fiind
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înconjurat de amici iubitori de conversaţie, idei și comunicare),
după o maturitate petrecută în pușcărie și în mină (unde am fost
dascăl luminător) – iată-mă singur (cu Olimpia care e coeficientul
meu de singurătate) baricadat între cărţile, obsesile, scrierile mele,
cu sentimentul că asist, din turnul de pază al cetăţii, la asediul acesteia de către niște barbari nevăzuţi, dar de către o barbarie ce urlă
și ameninţă cumplit.
Îmi simt categoriile mintale alterîndu-se, deformîndu-se,
mutîndu-se. Încep să semăn cu lumea pe care o contrazic și o neg,
constat că în privinţele disperărilor mele apar rezerve necunoscute
de înţelegere, aprobare și chiar de dragoste, exact faţă de lumea pe
care am respins-o, negat-o, detestat-o. (Nu-mi spunea Moșul: Ultima și cea mai teribilă fază a unei bătăi de moarte se arată atunci
cînd cel făcut puzderie ţine să sărute cizma și ce îi sfîrtecă măruntaiele?).
Ieri, la Congresul partidului din R.D.G., am văzut (prin
Sofia), chipul radios, plin de mîndrie și siguranţă (avînd toate însemnele victoriei totale în privire, vorbă și gest) al tînărului de mari
speranţe, Mihail Gorbaciov. Nici un portret nicăieri. Gîndindu-mă la
faţa obosită a lui Reagan, la pasivismul defensiv al poporului pe
care-l conduce, am simţit iar că stau la mijloc, și că iar mă îndoiesc
cumplit. (În primul rînd de mine însumi.)
Un demon al cazuisticei raţionaliste, îmi șoptește: ”Da. Se
poate întîmpla și o minune. Dacă Sovieticii renunţă la revoluţia
mondială, dacă rușii renunţă la expansiunea lor colonială, dacă pravoslavnicii din ei renunţă la mesianism, dacă tătarul, ascuns sub rubașcă, renunţă la cnut și pistol – atunci, poate că Europa va putea
începe, de la egal la egal, un dialog cu acest uriaș al tuturor utopiilor”.
De la Dinicu Golescu încoace se pare că o trăsătură caracteristică a instinctului nostru politic (de popr veșnic ocupat de imperii mult prea puternice) a constat în opţiunea sau șiretenia
noastră – prudentă și măsurată – pentru ”schimbarea în cadrul puterii date” și nu în schimbarea totală a puterii.
Și Horea și Iancu cereau ca Împăratul să îi ajute să scape
de iobăgie, Tudor voia să îi gonească pe greci, dar fără să supere Sultanul, pașoptiștii, ei înșiși, vizau Domnitorul din București și nu Stăpînul din Istanbul etc...
Iar astăzi visăm că, cine știe cum, Glasnostul și Perestroica,

născute exact în Kremlinul care...
Nu știu dacă acest vis al Europei-Yalta în ”socialismul cu
faţă umană”, în Charta 77, utopiile privind sistemul actual trecut
prin reparaţii capitale și al nomenclaturii curăţite, fără sguduiri prea
mari și periculoase, printr-o selecţie pe criterii de pricepere, inteligenţă, cinste – mai este posibil în stadiul cumplit avansat de degra-

dare prin cult și și incult al persoanei (care nu e personalitate)
Portretului ultimului fanatic al stalinismului multilateral?
Am ajuns să cerem Ţarului tuturor ortodocșilor să vină să
ne elibereze de prea ortodoxul nostru tiran.
Nu este exclus ca într-o zi să aflăm cu stupoare (și va fi tîrziu, prea tîrziu!) că Athanorul, din care a ieșit acest ucenic vrăjitor la
rîpă ducător, a fost gîndit și condus din umbră de niște demoni în
arta ocupaţiei indirecte, care se chemau Vîșinschi, Drojdenko, Andropov, Gromîko și alţii...
Euphorion nr. 6/ 1990
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Nicolae Balotă
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Ubi sunt?

În acea căutare a timpului pierdut pe care o întreprinde,
iarăși și iarăși, memoria noastră, sunt ore de popas în care ne oprim
din drum și, privind spre ceţurile care ni se adună mereu în urmă,
încercăm să deslușim chipurile celor ce au fost odată, ale celor ce nu
mai sunt. Poeţii din vechime, obișnuiţi cu asemenea lungi căutări
retrospective într-o vechime și mai veche decât a lor, puneau o întrebare puţin retorică (dar retorica era o expresie delicată, elegantă,
a sentimentelor). Întrebarea era: ubi sunt? Unde sunt? Unde sunt

cei ce nu mai sunt?
Unde sunt prietenii mei din Cercul literar al tinereţii mele?
Unde sunt cei ce nu mai sunt printre noi?
Unde e Radu Stanca, pe care îl aud perorând, cocoţat pe o
scăriţă de lemn, proptită de un perete al bibliotecii lui Henri Jaquier,
profesorul de franceză, în casa sa primitoare din strada Avram
Iancu, la Sibiu, în 1944? Radu Stanca, pe care-l aud citind cu o voce
puţin spartă, răgușită, dar cu ce penaș:
Sunt cel mai frumos din orașul acesta
Pe străzile pline când ies n-am pereche
Atât de graţios port inelu-n ureche
Și-atât de înflorite cravata și vesta.
Sunt cel mai frumos din orașul acesta.
Unde este Ion Negoiţescu, cel care într-o oră timpurie a creaţiei sale,
pe la 1940, lansa cu juvenilă impertinenţă versuri de felul acestora?:
Traian străbătuse Sahare,
Cu struţul virgin în pahar.

Unde este Eta, Eta Boeriu, minunata, Eta Caranica din tinereţele ei
studenţești? O aud, în stil ludic-ironic, replicând târziu, în pur spirit
cerchist, lui Corydon al lui Radu Stanca, în versuri precum acestea
din Doamna cu căţelul?:
Băteam un pas mărunt și riguros,
de bună voie consimţit, fardată,
cu verdele de Paris pe buze, gros,
și cu cinabru peste pleoapa mată,
purtam botine roșii și manșon,
și 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.

Unde e Dominic Stanca, cel care va rămâne pentru totdeauna un fel
de copil năstrușnic al Cercului, cel ce ne avertiza în poezie Exordiu
din ciclul Strada care urcă la cer (pe care na văzut-o tipărită în timpul
vieţii, ca și cele mai multe dintre scrierile sale) să avem grijă cum
vorbim despre cei ce nu mai sunt?:
vorbim despre oameni ca și cum am vorbi
despre cărţi, despre fluturi sau despre haine uzate;
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vorbim despre ei ca și cum n-ar mai fi
decât reproduceri pe cărţi ilustrate,
anemice còpii, decolorate,
tot mai puţine păreri - și tot mai târzii.
………………………..
Vorbim ca și cum nemaifiind, și-au pierdut
sub propria mască înfăţișarea
și graiul și harul și mersul și starea
și-acum rătăcesc în necunoscut…
Rătăcitori în necunoscut? Ubi sunt, unde sunt: „jurnalistul fără jur-

nal”, paradoxalul I.D., pentru noi prietenii Gary Sârbu? Dar spiritul
cel mai profesoral constructiv dintr-un grup din care n-au lipsit profesorii, Eugen Todoran? Dar cugetătorul colocvial, Ovidiu Cotruș, cel
care publica într-un număr al Revistei Cercului literar, sub semnătura
Ovidiu Sabin o adevărată odă singurătăţii:
O, rănile Tale, Singurătate.
……………………..
Oriunde mă-ntorc e același pustiu,
și câteva urme-nsemnate,
ca urmele viermilor pe sicriu,
-sunt ale celor veniţi după mine,
și care-au trecut înaintea mea. Ubi sunt, adunaţi laolaltă, pe un tărâm al netimpului: unul dintre cei
mai tineri și altul dintre cei mai vârstnici membrii ai Cercului literar.

Radu Enescu, filosoful cu care pe vremuri împreună îl traduceam pe
Heidegger și Cornel Regman, criticul cel mai … critic, „nici mai mult
dar nici mai puţin de atât”, cum spunea el, deci criticul cel mai autentic al Cercului, din care de asemenea nu lipseau spiritele critice?
Întrebarea pe care o puneam este, cum am spus, retorică.
Ea nu așteaptă, desigur, un răspuns. Dar, ea deschide un fel de pârtie luminoasă care ne conduce, îndepărtând ceţurile ce se adună
tot mereu în urma noastră, spre tărâmul acela al reminescenţei în
care îi vedem și ne vedem împreună cu cei ce nu mai sunt printre
noi.
Sunt un supravieţuitor al Cercului literar, care a devenit
un adevărat cerc al poeţilor dispăruţi. Regret din toată inima că nu
pot fi alături de voi, confraţii, care îi invocaţi pe ei, acolo, în sibiul
drag sufletelor noastre, evocând începuturile aventurii noastre. Dar
atât timp cât sunt cei ce asemenea vouă se întreabă cu privire la cei
ce nu mai sunt, ei continuă să fie printre noi. Vă mulţumesc pentru
aducerea aminte.
Euphorion, nr.5-6, 2003
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Wolf von Aichelburg
Orpheus

Der Eurydike ein zweites Mal
hingab, ahnte nichts von dem Betrug.
Wer verliert, verliert ein einzig Mal.
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und der geringste Same wird gedeihn
in einem Bett aus Hunger und aus Stein
und wird zum Kelch und wird die Sonne sehen.
Sămînţa

Er vertraute dem Gesang. Der trug,
trug verführerisch und weckte,
schien es, Tote gegen das Gebot.
Bis den schon getanen Spruch vollstreckte,
der von keinem Aufschub weiß, der Tod.
Mochtest klagend übertönen,
und die Stimme gab dir recht.
Doch am Ende, um den Preis des Schönen,
bliebst du unerfüllter Sehnsucht Knecht.

Și solul ăsta crunt știe despre iubire.
Căci s-a ivit din el o mică buruiană
Împinsă de imboldul de vieţuire
ce piatra-o străpunge cu ascuţită rană

Das Lied scheint hoch und todgefeit,
doch bleibt es abgewandt zurück,
gewirkt aus Süße und Vergeblichkeit,
und es begleitet nur ein Stück.

Poate-o da în drum de-un fir de glie
Unul micuţ de tot ca s-o primească
În colţul lui fericit, de rece sărăcie
Un bulgăraș mai moale culcuș să-i pregătească

Orfeu

Cocioaba plămădită din trestie și tină
Rezistă vijeliei. Iar sămînţa
Din sol sărman și aspru-și va aduna fiinţa
Corola-și va deschide și va vedea lumina.

Cel care a pierdut-o pe Euridice a doua oară
nu bănuia nimic de-nșelăciune.
Cine e învins, e învins o singură dată.
S-a încrezut în cântec. Acesta purta,
seducător purta și scula, pare-se
morţii, împotriva legii.
Până când împlini decizia luată dinainte
cea care amânare nu cunoaște - moartea.
Ai vrut jeluind să acoperi sonor
iar vocea îţi dădea dreptate.
La sfârșit, însă, pe preţul frumosului,
ai rămas robul unui dor neîmplinit.
Cântul înalt și ferit de moarte pare,
dar, respins, rămâne în urmă,
lucrat din dulceaţă și zădărnicie,
te însoţește doar o bucată de drum.
(În românește de Valentin Radu)
Der Same
Auch dieser harte Boden kennt die Liebe.
Im Staube schimmert’s grün, ein scheues Kraut.
Voll Kieselhärte sind die rauhen Triebe.
Die Krone ist vom Flaume weich umblaut.
Die Blume hat sich über Nacht vollendet
wie irgendwo. Nun ist der Same gar
und gibt sich in den Wind und in Gefahr,
ins Elendland vertrauend ausgesendet,
wo er vielleicht zuletzt ein Stäubchen findet,
ein ganz geringes, das ihn scheu empfängt,
wo zwischen harten Steinen eingezwängt,
ein Klümpchen Weicheres ihn zitternd bindet.
Das Haus des Ärmsten wird den Sturm bestehen,
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Și floarea-n noapte în taină se-împlinește
Unde s-a nimerit să crească. Acum sămînţa-i mare
Dusă de vînt trece din zare în zare
În loc stîncos și sterp, zboară neștiutoare.

(În românește de Olga Caba)

INTERVIU CU WOLF VON AICHELBURG
Dumitru Chioaru: Domnule Wolf von Aichelburg, în momentul despărţirii de
România și stabilirii în Germania, în 1991, aţi lăsat ceva din fiinţa dumneavoastră
acolo? Aţi considerat drumul exilului ireversibil?
Wolf von Aichelburg: Am considerat drumul exilului ireversibil. Legături și
prietenii au continuat, dar ceea ce s-ar numi nostalgia după trecut, nu am simţit
nici o clipă.
D.C.: Aţi fost prieten apropiat al membrilor Cercului Literar de la Sibiu. Ce a stat
la baza prieteniei dintre dumneavoastră, ca scriitor de limbă germană, și tinerii
animatori ai Cercului?
W.A.: Nici nu-mi amintesc exact cînd și cum am intrat în realţii cu membrii
Cercului Literar. M-a legat și mă leagă o adevărată prietenie cu unii membri ca
Radu Stanca, Ion Negoiţescu, Șt.A.Doinaș și Puiu Cotruș. Urbanismul,
independenţa spirituală și cultura intelectuală a membrilor m-a atras. Aveam
multe în comun și am fost primit călduros, deși nu am fost membru fondator și
mult mai în vîrstă. Cu L.Blaga și Henri Jacquier am fost cumva veteranii admiși
ai Cercului.
D.C.: În închisorile comuniste aţi suferit persecuţii alături de mulţi intelectuali
români. Ce chipuri demne ale rezistenţei faţă de comunism vă mai amintiţi azi?
Și de ce?
W.A.: Cunoștinţele și prieteniile legate în timpul detenţiunii erau și sînt pentru
mine de mare valoare. Chipul românului ar fi pentru mine neîmplinit dacă n-aș
fi avut atîtea contacte în celulă ca și în lagăre și locurile de surghiun. Afară de
prieteni care mi-au rămas pînă azi, ca Ion Omescu și Mircea Marosin, din păcate
am uitat numele celor mai mulţi dintre camarazii de atunci, dintre care somităţi
ale culturii românești. Vorbesc de oameni de demnitate morală. Am făcut
descoperirea - pe care au făcut-o și mulţi alţii - că titluri mari de multe ori
îmbrăcau oameni fără ţinută și caracter, pe cînd mulţi oameni simpli, anonimi,
mi-au revelat un tip de român demn de toată aprecierea.
D.C.: O parte dintre scriitorii formaţi în perioada interbelică au pactizat cu
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regimul nou instalat. Există vreun caz care credeţi că merită readus în actualitate, delimitînd greșelile omenești de realizările sale culturale?
Și dacă există, consideraţi că eticul și esteticul conlucrează sau pot exista separat în raport cu opera?
W.A.: Talentul și ambiţia carieristă, - să-i dau o denumire eufemistă - pot merge paralel, o porţiune de drum. Pe urmă, în mod ireversibil
se despart. Nu poţi servi doi stăpîni. Un exemplu ar fi fostul meu prieten din studenţie Mihai Beniuc, talent autentic și original, pînă ce
puterea la care a ajuns după ce se schimbaseră lucrurile, l-au deformat. Trebuie judecat de la caz la caz. Motivele sunt multiple. Unii n-au
putut rezista șantajului, cu grijă ascuns faţă de lume. Alţii pentru care gloria și banii însemnau totul, au lăsat opere de valoare precum și
opere marcate de decadenţa estetică și morală.
D.C.: După „deschiderea” din anii ‘60, aţi simţit că reabilitarea dumneavoastră însemna o reparaţie morală a greșelilor înfăptuite de regim
înainte, restituindu-vă dreptul de-a publica și călători, sau o nouă strategie a regimului de-a legitima, îmblânzind relaţia dintre putere și
indivizii cu vederi diferite?
W.A.: Nu am simţit nici o clipă gratitudine faţă de cei care mă condamnaseră și care pe urmă mă sprijineau. Puteam să mor sau să rămîn
cu infirmităţi ireparabile, în urma detenţiilor. Și așa, cine îmi putea restitui anii pierduţi? Cu toate că nu am scris niciodată vreun rînd în
sprijinul celor care conduceau ţara, pot să mă acuz că am făcut totuși jocul lor, publicînd. Atitudinea cu adevărat demnă ar fi fost să renunţ
cu totul la orice colaborare.
D.C.: În Germania, aţi continuat să scrieţi și să publicaţi. Ce a adus nou în viaţa dumneavoastră de scriitor mediul de cultură german?
W.A.: Am continuat să scriu și să public în Germania. Mediul de cultură german nu a adus nimic esenţial nou în viaţa mea. În eseuri și
articole de ziar puteam să spun lucrurilor pe nume și puteam să atac fără riscuri. Dar această libertate nu o socotesc esenţială pentru un
artist. Nu e, în primul rînd, o problemă estetică.
D.C.: Cum vă înţelegeţi și colaboraţi cu diaspora românească?
W.A.: În măsura posibilităţilor mele, am colaborat și colaborez cu drag cu diaspora românească, deși nu consider această colaborare ceva
esenţial în viaţa mea actuală.
D.C.: Sînteţi, din tinereţe, un pasionat călător. Aveţi intenţia, ţinînd cont că graniţele sînt acum libere, de-a mai vizita România? Aveţi
încredere că România se va întoarce la democraţie?
W.A.: Momentan, gîndul de a vizita România, nu mă frămîntă. Momente ce mă resping preponderează faţă de cele care m-ar atrage. La
întrebarea dacă România se va întoarce la democraţie, nu pot da nici un răspuns. Semnele nu sînt încurajatoare. Cred că va mai curge sînge
în această ţară.
Interviu realizat de Dumitru CHIOARU
Freiburg, 23 iulie 1991
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Metode de dezvoltare și alternative de valori sociale în România anilor ‘940:
Cazul Cercului Literar de la Sibiu
I.
Nu este o exagerare să se spună că, cel puţin după 1866,
și poate încă mai devreme (după 1859 sau chiar 1848), a existat un
consens larg în societatea românească în ceea ce privește direcţia
ei de dezvoltare. Au fost, desigur, dezbateri și disensiuni puternice
asupra celor mai bune metode de realizare a acestei dezvoltări sau
asupra unor chestiuni ca rapiditatea schimbării și impactul ei social. În secolul nouăsprezece grupul conservator de la Junimea, și în
special P.P. Carp și Titu Maiorescu (cf. Gane 1936 și Ornea 1975), a ridicat problema ritmului modernizării, a prevenit împotriva adoptării fără discernămînt a instituţiilor occidentale și a pus accentul pe
condiţiile locale și pe factorii moral-psihologici. Doar puţin mai tîrziu, teoreticienii social-democraţi (C. Dobrogeanu-Gherea, V. Morţun
și S. Voinea printre alţii) au susţinut că o adoptare completă a metodelor occidentale trebuie însoţită de un maxim de reforme socialeconomice și de o culturalizare a maselor largi prin deschideri
democratice. Pledoaria lor a fost în mod esenţial în favoarea inclusivismului și pentru flexibilitate (această poziţie a fost continuată
pînă pe la mijlocul anilor 1940, de un mic dar statornic curent legat
de socialism sau aflat sub influenţa acţiunii și teoriei politice marxiste). O altă serie vastă de contestaţii a venit din partea celor ce
puneau accentul pe dimensiunea agrară a ţării și cereau ca opţiunile
politice să ţină seama de acest lucru. Aici erau incluși naţionaliști
moralizatori ca N. Iorga, populiști cu înclinaţii de stînga precum C.
Stere și G. Ibrăileanu sau progresiști sociali pragmatici ca Spiru
Haret, toţi în primii ani ai secolului douăzeci; teoria și acţiunea agrariene (ţărănismul) au evoluat mai tîrziu într-un sistem durabil, sofisticat și puternic. Virgil Madgearu (1887-1940), mai mult decît
oricine altcineva, a reușit să contureze în mod coerent în care fuzionau mica proprietate ţărănească, încercările cooperatiste, un
anumit grad de industrializare și valorile democratice occidentale.
Sistemul lui Madgearu a fost cel mai aproape de a primi în anii 1930,
statutul de model plauzibil de dezvoltare, alternativă la consensul
liberal. Totuși, nici Madgearu, E. Ene și G. Zane, și nici alte contestaţii și dezbateri nu au dizlocat unele din trăsăturile de bază ale mai
sus-menţionatului consens asupra dezvoltării: nevoia de a asigura
progresul unei clase de mijloc, modernizarea prin condiţii perfecţioniste și preferenţiale pentru industrie și comerţ, îndrumare și
protecţie guvernamentale pentru libera iniţiativă, adoptarea instituţiilor politice și a modurilor de gîndire și de comportament occidentale, prioritatea unui sistem educaţional ca modalitate
principală de selecţie și de avansare meritocratică. Aceste concepţii
au fost împărtășite de toate principalele partide de guvernămînt,
din 1866 pînă în 1938, de birocraţia în proces de formare, de monarhie (care fusese concepută ca un fel de garant pentru Europa al
loialităţii României faţă de Occident), de intelectuali și de straturile
superioare ale ţărănimii și clasei muncitoare. Ele nu erau cu adevărat respinse nici de diferitele grupuri contestatare. La rîndul lor,
obiecţiile ridicate de neo-conservatori erau în general admise de
partidele conducătoare și se făceau încercări sincere de a li se veni
în întîmpinare, deși adesea de o manieră greoaie sau în propriul
folos.
Prima și singura respingere radicală a acestui model de
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dezvoltare a venit în anii 1930 din partea curentului românesc al
fascismului, cunoscut sub numele de legionarism. Cauza socială cea
mai extinsă în ascensiunea acestei mișcări a fost inabilitatea societăţii românești în a familiariza o categorie largă a populaţiei cu accesul rapid la modernizare. Progresul educaţional și social a fost mai
accelerat decît posibilităţile economice ale societăţii; într-un anumit sens chiar succesul modelului de dezvoltare a creat dificultăţi
uriașe și a relevat unele diferenţe serioase (Janos A. 1978). Dezamăgirea acestei nou-educate populaţii de tranziţie a condus curînd
de la așteptări intense la resentiment și la exprimarea unui val de
acuzaţii la adresa sistemului curent de dezvoltare. Un alt factor important ce a cauzat refuzul legionar a fost dezorientarea și ostilitatea corespunzătoare, rezultate în urma saltului brusc al unei
comunităţi angajate în modernizare, de la un mod de existenţă arhaic-patriarhal (în care se afla aproape 90% din populaţie la începutul secolului al XIX-lea și în jur de jumătate prin anii 1920) la un
climat tot mai alienat și tranzacţionist. Breșa dintre aceste două nivele de organizare umană se lărgea în mod periculos și tensiunile
trebuiau să apară. (Reacţia militant-reacţionară, învăluită în proclamaţii în favoarea unor valori culturale și spirituale, era de asemenea posibilă în formele ei generale. A fost atitudinea adoptată
de-a lungul ultimelor două secole de cîţiva ideologi romantici germani și englezi, apoi de către slavofili și în cele din urmă, în zilele
noastre, de fundamentalismul islamic revoluţionar, legată fiind de
mișcările Lumii a Treia). La acestea trebuie adăugate unele detalii istorice specifice. Unul din ele l-a constituit perceperea la scară naţională de către o clasă de mijloc plină de aspiraţii a faptului că
traseul social al burgheziei fusese deja ocupat de populaţii de alte
etnii: mai întîi grecii (sau ungurii și saxonii dincolo de Carpaţi) și, curînd după aceea, evreii. Celălalt detaliu, în nici un caz cel mai puţin
important, a fost prestigiosul rol de model oferit de situaţiile politice
din Germania, Italia și din alte părţi și, de fapt, de suportul lor agresiv (financiar și psihologic); iar succesele îi erau oferite sistemului
fascist pe tavă, de către societăţi democratice ezitante și iubitoare
de pace.
Toate aceste cauze, și probabil și altele, au dus la formarea
unui model alternativ rudimentar care a devenit rapid atractiv pentru sectoare destul de întinse ale societăţii. Cea mai răspîndită justificare pentru această stare de lucruri a fost aceea că România nu
făcea cu adevărat parte din Europa și din sistemul ei mondial capitalist, și era doar o posesiune colonială sau o dependenţă, cu alte
cuvinte o ţară din Lumea a Treia. Aceste categorii conceptuale nu
stăteau la mîna legionarilor pe vremea aceea, însă ei au reușit să le
schiţeze de o manieră ușor de recunoscut pentru cititorii de mai tîrziu. În această încercare ei au fost ajutaţi și de faptul că aveau la
dispoziţie un șir lung de studii românești care puneau accentul pe
identitatea naţională (Hașdeu, Iorga, Pârvan, printre alţii), chiar
dacă aceste studii nu proclamau realmente o diferenţă calitativă radicală între uzanţele istorice românești și cele europene. Este interesant de notat că în anii 1970 teoria despre participarea României
la Lumea a Treia a fost reînviată de regimul Ceaușescu, ca și de
unele analize occidentale.
Dacă prejudecata despre statutul istoric al societăţii ro-
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mânești se putea cel puţin supune discuţiei, cu greu s-ar fi găsit ceva
de spus în favoarea improvizaţiei fragile de model alternativ propus
de legionari. Nu urmăresc aici să-l analizez în detaliu. E suficient să
spun că el a împrumutat elemente de la sistemele contestate, enumerate mai sus, și, nu în ultimul rînd, de la cel socialist. (Într-adevăr,
elitele politice și economice din România anilor 1930 îi descriau în
mod obișnuit pe radicalii legionari drept bolșevici). Antisemitismul
a fost un ingredient indispensabil, cîtă vreme burghezia evreiască
era privită ca o a cincea coloană a sistemului mondial imperialist și
ca un factor colonizator. Cel mai curpinzător și pînă la urmă cel mai
dezagregant element al modului alternativ a fost structura sa spiritualist-mistică. Era un proiect utopic de obîrșie gnostică (sau ereticcreștină), care aspira la o purificare morală personală, la refuzul
mișcării istorice și la o comunitate paradisiacă de întrajutorare mutuală. Foarte curînd, poate chiar de la bun început, acest utopism
spiritual a degenerat (cum se întîmplă în general cu mișcările utopice) în chiar opusul pretenţiilor sale ideale: terorism politic cras,
încălcare brutală a legalităţii, violenţă și jaf. Dictatura militară a generalului I. Antonescu (1940-1944) nu a rezolvat cu adevărat disputa
asupra modelului, ci doar a îngheţat situaţia pe loc.
Concluziile observatorilor occidentali, ca și cele ale celor
mai mulţi lideri politici vest-europeni, în 1945 și chiar în anii 1980, a
fost că modelul de dezvoltare liberal a suferit o înfrîngere decisivă,
atît teoretică cît și practică. Într-o situaţie în care singura alegere
posibilă era aceea între două feluri de progres colectivist și de economie de comandă (leninismul și naţionalismul legionar) balanţa a
înclinat în favoarea celui ce părea mai raţional în premisele sale și
mai puţin ameninţător în intenţiile politice pe termen scurt. Nu mă
voi opri aici să judec înţelepciunea sau implicaţiile morale ale unei
asemenea decizii, nici măcar nu voi face speculaţii asupra posibilităţii și plauzibilităţii de realizare practică în România, după decada
1938-1948, a unui model capitalist liberal neîntrerupt (sau modificat). Voi încerca mai degrabă să analizez cîteva formule ale orientării ideologice printre tinerii intelectuali de la srîrșitul perioadei
interbelice și să le plasez în contextul schiţat aici. Faptele prezentate indică, cred, că românii înșiși erau cu mult mai puţin convinși
decît observatorii străini că o polarizare absolută a opţiunilor de
dezvoltare avusese loc, și erau mult mai încrezători în șansele de
menţinere și reînnoire a consensului de un veac asupra căii de dezvoltare a României.
II
Nu cred că alegînd spre exemplificare un grup literar e nevoie să ofer aici o justificare în detaliu. Am explicat altundeva (Nemoianu V. 1977), destul de amănunţit, cum, începînd cu jumătatea
secolului nouăsprezece, critica românească cea mai semnificativă
a fost nu numai o examinare a literaturii, ci un discurs intelectual în
care - metaforic sau mai direct - erau implicate (printre altele) ideologia politică, judecata morală, opţiunile de valoare și descrierea
psihologică. Nu este nici o îndoială că în anii 1940 acest mod de discurs era viu și valid. Ba chiar, date fiind presiunile diferitelor feluri
de cenzură, era probabil mai activ decît fusese înainte. Scopul cercetării mele este de a decoda înţelesurile înscrise în el.
Grupul pe care l-am ales s-a constituit la începutul anilor
1940 din studenţi de la Universitatea Cluj - Sibiu, cîţiva dintre aceștia
devenind apoi figuri proeminente ale vieţii culturale din România,
deși au suferit de pe urma diferitelor forme de represiune. Figurile
ideologice centrale ale grupului au fost I. Negoiţescu (n. 1921) și
Radu Stanca (1920-1962), deși merită atenţie și altele: Șt. A. Doinaș
(n.1922), mult mai tîrziu un poet român de frunte, N. Balotă (n. 1925)
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și C. Regman (n. 1919), deveniţi amîndoi critici literari cunoscuţi. Din
programul grupului făcea parte cu claritate ideea de a avea o orientare cosmopolită, și numele lui Henri Jacquier și Umberto Ciancciolo
(profesori la Universitatea Cluj - Sibiu), a lui Toma Ralet (Wolf v. Aichelburg) și Pavay Mihaly (Rudy Schuller) se întîlnesc nu o dată în
materialele sale. Grupul cuprindea homosexuali recunoscuţi ca
atare, sublinia valoarea scriitorilor evrei (Camil Baltazar, I. Peltz, F.
Aderca, etc.) și nu ocolea scriitoarele. (În toate aceste privinţe,
foarte tinerii scriitori și ideologi au dovedit că s-au modelat ei înșiși
în chip conștient după cercul lui Lovinescu, unde, în anii 1920-1930,
se practica un mod similar de inclusivism). Desigur și alţii, care mai
tîrziu au devenit profesori, doctori și scriitori, s-au alăturat grupului.
Doi dintre ei merită o atenţie specială: Victor Iancu (1910-1983), profesor de estetică pe vremea aceea, și Lucian Blaga (1895-1961); (...)
amîndoi par să fi jucat rolul de mentori pentru studenţii lor.
Deși acești tineri intelectuali și-au început activitatea în
1940, 1941 sau (unii dintre ei) chiar în 1939, prima exprimare publică a grupului a fost o scrisoare deschisă trimisă lui Eugen Lovinescu și publicată în ziarul ”Viaţa”, la 13 mai 1943. Scrisoarea - de
fapt un manifest intelectual - a fost semnată de studenţi și, de asemenea, de Victor Iancu dintre cei de la facultate. În chiar primul paragraf, manifestul recunoaște deschis că ceea ce dezbat semnatarii
este direcţia viitoare a culturii românești. El admite, pe scurt, că la
începutul secolului nouăsprezece se justificau naţionalismul romantic și o căutare a rădăcinilor etnice, dată fiind lipsa unei tradiţii
clasice în cultura română, dar cel puţin odată cu critica culturală a
lui Titu Maiorescu (anii 1860-70), asemenea atitudini au început să
se demodeze.
Valorile expuse în scrisoarea deschisă includeau individualismul - ”creaţia de cultură înseamnă act de libertate și de afirmare a personalităţii” - și libertatea. Ele includeau orientările
urbane și cosmopolite, opuse specificităţii etnice, localismului și tradiţiilor rurale. (Cercul Literar a inventat și a pus în circulaţie termenul depreciativ de pășunism pentru varianta sentimentalistă a
poeziei sînge-și-pămînt, care a supravieţuit în literatura română și
după ce atinsese apogeul în prima decadă a acestui secol). ”Toate
marile culturi s-au realizat în mediul urban”, se spune în scrisoarea
deschisă. Valorile mai includeau hotărîrea de a favoriza tradiţiile raţionaliste și occidentale, cultura română fiind declarată în paragraful final ”O ramuraă tînără a spiritualităţii continentale”.
Toate aceste opţiuni de valoare au fost subsumate conceptului de autonomie estetică. Aici se evidenţiază meritele lui Maiorescu și, îndeosebi, cele ale destinatarului, Eugen Lovinescu.
Amîndoi au susţinut că valorile estetice trebuie disociate de celelalte valori, mai ales de cele sociale și politice, mai degrabă decît subordonate lor. Indiferent de validitatea filozofică a acestei afirmaţii,
o asemenea poziţie apare, în retrospectivă istorică, drept o denunţare clară și răspicată a ideologiei fasciste din anii 1930 în varianta
ei românească. De fapt, semnatarii scrisorii deschise vorbesc pe
faţă despre virulenţă, contaminare și paroxism al crizei, datorate
confuziei etniciste și care s-ar fi putut răspîndi în România din cauza
unor presiuni extra-culturale multe din ele venind din afara ţării. De
aceea autonomia estetică avea în scrisoare rolul de respingere a dictaturii, a politicii naţionaliste și a conformării la fascism. E aproape
cu neputinţă să nu se tragă concluzia că scrisoarea din 1943 a Cercului Literar către Lovinescu avea în vedere opţiunile de valoare
pentru modele de dezvoltare competitive. Faptul că pe vremea
aceea orientarea estetică era o formulă cu înalte virtuţi de codificare se poate vedea din răspunsurile pe care le-a provocat scrisoa17
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rea și, apoi, felul în care în anii 1940 ideile principale ale acesteia
au fost dezvoltate în scrierile inspirate de programele ei.
Lovinescu a răspuns public, cu oarecare emoţie, evocînd atacurile repetate al căror subiect fusese în ultimii ani. Intelectuali de prestigiu ca Vladimir Streinu sau Pompiliu
Constantinescu (amîndoi critici și prieteni apropiaţi ai lui Lovinescu) au aplaudat și ei Scrisoarea Deschisă. Ca răspuns la ea,
oficiosul săptămînal legionar ”Porunca vremii” și alte publicaţii
precum ”Gîndirea” și ”Neamul românesc” au acuzat în mod violent Cercul Literar de faptul că înnoată în apele noroioase ale
estetismului iudaic-cosmopolit și i-a etichat pe membrii săi
drept comuniștii de la Sibiu. Cvasi-oficioasa Revistă a Fundaţiilor Regale a scris un articol de respingere și a renunţat la colaborarea cu doi membri din Cercul Lirerar (C. Regman și E.
Todoran). Lucian Blaga, care nu fusese de acord cu toate frazele
din Scrisoarea Deschisă, a oferit de îndată un refugiu grupului în
paginile trimestrialului ”Saeculum” (1942-1944), o revistă de
epistemologie și filozofia culturii. Acolo, I. Negoiţescu, R. Stanca
și Șt. A. Doinaș, printre alţii, au răspuns energic atacurilor din
aripa dreaptă. Este semnificativ faptul că tineri intelectuali de
stînga cum au fost George Ivașcu și Eugen Jebeleanu au salutat
Scrisoarea Deschisă, iar radicalii din underground-ul studenţesc
de la Universitatea Cluj - Sibiu au scos și ei un manifest propriu.
Și tot în legătură cu acest fapt, Partidul Liberal, care a putut din
nou să activeze legal după lovitura de stat din 23 august 1944, a
oferit ajutor financiar pentru costurile de publicare a bilunarei
Reviste a Cercului literar (ianuarie-august 1945), cea mai importantă expresie comună a grupului.
În cele șase numere ale revistei (ultimul, un număr triplu), înţelesul estetismului a fost amplificat și mai mult. Era clar
că devenise un fel de stenografie a unei viziuni despre societate,
bazată pe minimalizarea nedreptăţii sociale, pe micșorarea fricţiunilor de clasă, pe meritocraţie, legalitate și pe obiectivitatea
standardelor profesionale. Se subînţelege că în republica literelor relaţiile dintre critic, cititor, autor și operă pot furniza un
exemplu bun pentru funcţionarea corpului social. Proeminenţa
activităţii culturale în socitate poate avea, pe rînd, două obiective. Pe de o parte reprezintă un factor de întărire și de reglare.
Pe de altă parte poate crea valorile, scopurile și modurile de cunoaștere și acţiune pentru comunitate și pentru liderii ei.
Aceasta era, evident, o poziţie integrată curentului principal al
liberal - umanismului, cu rădăcini în viziunile optimiste ale Iluminismului, despre educaţia progresistă (curent care fusese
foarte popular aproape un secol și jumătate în Transilvania ca și
în întreaga Europă centrală).
III
Izvoarele ideologice pentru tinerii membri sînt destul
de clare. Ele sînt sistemele lui Lucian Blaga și Eugen Lovinescu.
Este suficient să fie evidenţiate doar cîteva din elementele principale ale acestora, relevante pentru discuţia noastră.
În bogata sa oeuvre filozofică, Lucian Blaga nu a găsit
niciodată loc pentru un proiect de gîndire socio-economică.
(Este cunsocut, totuși, că în viaţa publică el a rămas întotdeauna
credincios unui cadru constituţional și democratic al activităţii
politice. Nu și-a permis niciodată să fie folosit de dreapta radicală, în anii 1930-40, și a rămas tăcut în timpul anilor staliniști
950; a adoptat treptat o atitudine mai destinsă faţă de liberalizarea dictaturii comuniste, dar a murit în 1961). Cu toate acestea, teoria epsitemologică a lui Blaga și a sa filozofie a istoriei ne
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permit să reconstituim o sciţă a orientării sale ideologice și a
preferinţelor de valoare (cf. Hitchins 1978, Nemoianu 1989).
Pentru el, civilizaţia occidentală se identifica cu raţionalismul,
cu empiricismul și cu dorinţa de putere. Realizările ei din secolele nouăsprezece și douăzeci sînt tot mai restrînse la domeniile
tehnologic și analitic. În ciuda acestei aprecieri și spre deosebire
de numeroase școli de gîndire de școli iraţionaliste care au înflorit în prima jumătate a scelolului douăzeci, Blaga nu a respins
valoarea sau validitatea modului occidental de gîndire și de
acţiune. Strategia sa era pur și simplu de a relativiza euro-centrismul, plasîndu-l printre multe alte feluri de stilistici culturale:
orientală, metaforică, magică, anistorică ș.a.m.d. Modelele sociale de dezvoltare ale Occidentului au devenit, de aceea, o posibilitate printre multe altele. Una din aceste multe alte
posibilităţi este cultura rurală românescă, ea avînd, după Blaga,
o identitate proprie, bazată pe modurile specifice de percepere
a lumii, precum și propriile ei înclinaţii spirituale. Ar trebui să
rezulte cu claritate din această schiţă alcătuită în grabă că opţiunea lui Blaga se deosebește net de modelul legionar de dezvoltare, prin aceea că ea nu presupune o relaţie de opoziţie și/sau
dependenţă (exploatare) între România și Occident, ci doar juxtapunere și coexistenţă. Într-un context diferit, Blaga arată o
preferinţă pentru tipul de influenţă occidentală căreia îi spune
catalitică, în detrimentul celei numite de el formativă. Prin cea
din urmă, el înţelegea o simplă imitaţie și preluare a formelor,
în timp ce la prima se referea ca la un mod de influenţă care declanșează energiile și posibilităţile deja existente într-o comunitate culturală (cum este o naţiune). O influenţă catalitică ar
încuraja România nu doar să împrumute de la Occident, ci, mai
degrabă, să recreeze de o manieră similară experienţa occidentală, folosindu-se însă de condiţii și de manevre specifice. Chiar
în lipsa detaliilor politico-economice, este clar că principiile generale ale lui Blaga sînt legate de cele ale conservatismului junimist din secolul nouăsprezece.
Eugen Lovinescu a fost un liberal statornic și un promotor elocvent al consensului din secolul nouăsprezece, așa
cum a fost acesta prezentat la începutul lucrării de faţă. El poate
fi considerat un corespondent ideologic a lui Ștefan Zeletin, pledînd de pe poziţii culturale și axiologice pentru modelul pe care
Zeletin îl apără de pe poziţii socio-economice. Deși Lovinescu a
arătat multă înţelegere, mai ales spre sfîrșitul vieţii sale, pentru
contribuţia junimiștilor la dezvoltarea istorică a României, el nu
a șovăit niciodată în insistenţa sa asupra nevoii unei orientări
către Occident, la toate nivelele, de la literatura la politică și economie. A numit acest fapt necesitatea sincronismului. Totuși,
Lovinescu nu a pierdut din vedere factorii naţionali și spiritualitatea locală. Dădea ca exemplu Japonia, cu abilitatea ei de a
adopta structuri economice occidentale și în a-și păstra, în
aceeași măsură, obiceiurile, stilul de viaţă și credinţele care definesc o identitate inconfundabilă.

Studiul lui Virgil Nemoianu a apărut în International Journal of
Rumanian Studies, vol. 7 (1989), sub titlul Development Models
and Social Value Choices in the Rumanians 1940s: The Case of
Cercul Literar in Sibiu.
Traducere de Radu Ţurcanu
Euphorion, nr. 4, 1991

2/ 2020

Euphorion

Gheorghe Grigurcu

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Catalog

Pentru întâia oară, numele lui Doinaș l-am auzit din
gura lui Blaga, care se mira că nu știam cine e (ca și cum, elev și
student al anilor 1950 fiind, aș fi avut posibilitatea de a-l găsi în
zona, complet trecută sub tăcere, de înmuguriri ale unei etape
literare, sugrumate înainte de a fi început). Era, ţin minte, o
înaltă și palidă amiază misterioasă, așa cum numai la Cluj poate
exista. Mă aflam pentru una din convorbirile ce mi se acordau
cu o feerică generozitate, mie , băieţandrului abia reînscris la
filologia clujeană, după o sonoră exmatriculare, ca „element
dușmănos”, de la școala de literatură, în „bârlogul lui Faust”, de
la Biblioteca Universităţii. Afară, urla din surle și tobe, realismul
socialist. Mare pontif: Mihai Beniuc. Alţi sacerdoţi de notorietate: Mihu Dragomir, Marcel Breslașu, Eugen Jebeleanu, Cicerone Theodorescu, Dan Deșliu, Eugen Frunză, Maria Banuș,
Veronica Porumbacu, Nina Casian, Al. Andriţoiu, Ion Brad … Se
părea că veșnicia nu s-a născut în sat, ci în birourile conducerii
Uniunii Scriitorilor ori, și mai plauzibil, în cele ale „îndrumării
ideologice” de la C.C. Numele poeţilor mai sus pomeniţi, precum
și ale câtorva prozatori și critici păreau bătute cu ţinte diamantine de fimament, hărăzite unei slave stătătoare. Molozul literaturii oficiale strivea tot ce nu-i aparţinea. Cum să-mi treacă
prin minte existenţa altor creatori, necunoscuţi, ce-ar fi putut
cândva pune în primejdie statutul celor „consacraţi” ce le-ar fi
putut cândva lua locul? Și, totuși, după cum aveam s-o aflu cu
câţiva ani mai târziu, atari autori existau, într-un limb al „socialismului victorios” ce n-a fost în stare a-i îngenunchia definitiv, a le frânge vocaţia, în pofida interdicţiilor și întemniţărilor cu
care i-a blagoslovit. Copilăria și adolescenţa mea au coincis cu
tinereţea lor. În spaţiul acestei „generaţii pierdute” (și nu întru
totul regăsite), o poziţie privilegiată revenea, firește, Cercului literar de la Sibiu, de a cărui finanţare urma să iau cunoștinţă abia
în 1965. Pe unii din membrii acestuia însă, i-am cunoscut, direct
ori din auzite, mai dinainte.
Astfel, la finele anului 1953, l-am întâlnit pe Ioanichie
Olteanu. Cu prilejul unei „șezători literare”, desfășurate în palatul Bibliotecii din Oradea, unde eram în ultima clasă liceală,
acesta s-a înfăţișat alături de Ury Benador și Al. Andriţoiu. La
terminarea momentului public, am stat de vorbă cu toţii, pe îndelete, la restaurantul Transilvania. Precaut, desigur, dar radiind de o bonomie juvenilă, care, ocolind șabloanele, sugera
câte ceva, Ioanichie Olteanu a fost, alături de cei doi companioni
ocazionali ai săi, primul scriitor în carne și oase cu care am luat
contact. Așa ceva nu se uită. Prin 1957-1958, la înfiinţarea revistei Tribuna, la Cluj, am făcut cunoștinţă, în odăiţele redacţionale unde funcţionează și azi, cu Radu Enescu, personaj înalt,
zvelt, blond, cu alură teutonică, purtând aura unei solide formaţii filosofice, abordând un scepticism cochet, o dispoziţie glu2/ 2020

meaţă ce părea a răspunde și unei strategii defensive. Nu odată
discreţia sa era … logoreică, spumoasă. Nu-ţi dădeai seama
unde voia să ajungă, deși frazele sale aveau un caracter vag inconfomist și, oricum, mi se păreau demne de interes. Eram avid
a-l asculta, dar drumurile noastre nu s-au intersectat, pe atunci,
decât rareori. Cu toate promisiunile primite, visul meu de a fi
angajat de către Steaua sau Tribuna, nu s-au împlinit … Un camarad al meu de reverii artistice, din acel răstimp efervescent,
Ion Antoniu, „pictorașul” (însă și poetul ce-și aștepta publicarea
în volum), mi-a vorbit primul despre I. Negoiţescu, descriindumi amuzant croiala unui pardesiu „extravagant”, cu atât mai
izbitor cu cât apărea pe fondul unui mediu sărac și cenușiu, pe
care acesta l-ar fi purtat într-unul din sejururile sale clujene. Cu
puţin înainte citisem în paginile revistei Steaua comentarii critice semnate de Dan Costa, care nu era altcineva decât Cornel
Regman, plecat și el, în grabă, la București, cam în momentul
descinderii mele la Cluj (de la acest pseudonim i s-a tras cognomenul Costaricanul; poreclele sînt, de altminteri, la cinste
între cerchiști: lui Ioanichie Olteanu i se spune Tapirul, lui Eugen
Todoran, Géza etc). Atât pe Negoiţescu cât și pe Regman aveam
a-i cunoaște personal, în anul de cotitură 1965.
În acest an a reînviat revista Familia, care m-a primit
ca redactor, în urma unui număr de șapte ani secetoși, ca-n Biblie, ce trecuseră de la absolvirea facultăţii, stingându-mi
aproape orice speranţă de revenire în viaţa publicistică. Pentru
puţinele poezii și articole pe care le-au publicat în Steaua, în anii
studenţiei, am fost stigmatizat, de exegeza ultravigilentă a
vremii, cu epitete precum idealist, cosmopolit salonard, ceea ce
însemna că numele meu n-a mai putut fi, practic, tipărit. Edificiu literaturii comandate de regim trosnea din toate încheieturile , gata de prăbușire. Ne legam mari nădejdi de atmosfera
n.e.p.-ului cultural, prin care noul „cârmaci” a încercat iniţial ași dobândi o popularite internă, cât și externă. Un semn palpabil de înnoire îl constituia și prezenţa în redacţia proaspăt
compusă a celor doi „zmei” cerchiști, ieșiţi de curând din detenţie și care stârneau senzaţie nu numai în pașnicul burg de
pe malul Crișului Repede, Nicolae Balotă și Ovidiu Cotruș. Deși
nedespărţiţi, în virtutea unei vechi colegialităţi și a unui destin
comun, făcând, în mediul orădean, figura unui Castor și Pollux,
cei doi străluciţi intelectuali nu erau mai puţin diferenţiaţi. Mai
curând scund și fragil, smead, cu o faţă orientală și cu buze subţiri și vinete, strânse ambiţios, cu părul scurt, prezentând în
creștet un soi de „ttonusere”, Balotă avea aerul unui cleric
catolic, doct și tenace, foarte tenace, dar și diplomat, onctuos,
capabil de mai multe ori mai puţine sesizabile „adaptări”. Cu
toate că nu scăpa ocazia de a-l dezavua pe Radu Enescu, venit
și el în scurt timp în sânul revistei Familia, în urma unor deza19
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măgiri clujene, de „oportunism”, autorul Euphorion-ului însuși
n-a întârziat a publica texte ambigui și, ceva mai târziu, chiar
suficient de aprobate de „tezele” partidului, când acesta a decis
iarăși a „strânge surubul”. Abia exilul i-a redat acestui mare cărturar al nostru (poate cele mai temeinic umanist român la ora
actuală) puritatea gândului și a discursului solemn-erudit, înaltpedagogic, cu bună mireasmă eclesiastică (mi-a făcut adesea
impresia unui prelat deghizat în laic). Dimpotrivă, Ovidiu Cotruș
era un ins corpolent și nonșalat, un epicureu înclinat către bucatele gustoase și copioase, ca și către șuetele interminabile pe
care le degusta asemeni unor bucate. A fost un causeur cu o remarcabilă putere de seducţie. Mondenitatea sa avea o notă crepusculară, precum a unei aristocraţii în declin, subtil indiferentă
la acţiunea constructivă, consumându-se într-un prezent trăit
cu o fervoare echivocă, ce se îndoia de sine, cu o graţie obosită
(simptomatic, cea mai amplă dintre exegezele ce ni le-a lăsat e
consacrată lui Mateiu Caragiale). Ora sa nocturnă, iar spaţiul
preferat, localul. O aripă voluptos-fatală, mateină, fâlfâia deaspră-i. Boala grava de care suferea, contractată la închisoare și
de ale cărei apropiate scadenţe era pe deplin conștient (ciroză
hepatică), dar poate și un temperament confortabil, de gentilom, îl împiedicau a se înhăma, aidoma lui Nicolae Balotă, la
împlinirea unor mari proiecte. Ţinuta de benedictin, de scriptor
ultralaborios a lui Balotă era amendată de înclinaţia bonomă,
de scepticism spiritual a lui Cotruș, care-și trăia prin înscenare
(întrucât era un extraventist) viaţa spirituală, și-a risipea întrun joc somptuos de artificii. Balotă și Cotruș mi-au oferit un set
de largi informaţii și considerente asupra Cercului literar sibian,
căruia îi purtau un veritabil cult, și mi-au trezit, astfel, dorinţa
vie de-a mă apropia și de celelalte personalităţi ale lui.
În anii 1960-1970, când fortuna îmi făgăduia popasuri
lungi și destul de des repetate în capitală, mi-a fost dat a sta în
faţă și chiar a strâng relaţiile cu trei corifei ai Cercului și anume
cu I. Negoiţescu, Ștefan Aug. Doinaș și Cornel Regman. I. Negoiţescu, neașteptat de juvenil când l-am cunoscut, deși se
apropia de 45 de ani, mi-a produs impresia unui faun aclimatizat la septentrion, cu ochi reci de un albastru metalic, delicat și
glumeţ, de o energie contemplativă, catifelată, pe care o aplică
însă cu maximum efect în densitatea paginii scrise. Surprinzător, în locul unui individ sofisticat și aulic, cu un discurs preţios,
așa cum mi-l închipuiam citindu-l, m-a întâmpinat simplitatea
caldă a unui om afabil, mistuind probabil în vocea sa subţiratică,
ușor sincopată, reminescenţele unei vechi timidităţi. Conversând, părea a se odihni de sine… Deși situat pe cea mai înaltă
treaptă a vocaţiei critice pe care au cunoscut-o literele
românești contemporane și măsurându-și exact valoarea, autorul Scriitorilor moderni ţinea a fi exemplu și sub unghi uman.
Puţini alţi scriitori cunoscuţi de subsemnatul au manifestat sinceritatea lui dezarmantă, tulburătoare, mergând până
la tăișuri confensive ce-l răneau pe el mai întâi, puţini au avut o
asemenea capacitate a prieteniei, tradusă nu numai în familiaritatea de bun gust, emulativă, ce e introducerea în raporturile
cu confraţii, indiferent de vârstă, ci în actele de ajutor concret,
atunci când aceștia sunt la ananaghie. Nu pot a nu-i mulţumi
umbrei lui I. Negoiţescu pentru un șir de astfel de gesturi de nobilă asistenţă confraternă. Mai cu seamă, când, din 1974, am
rămas șomer și sortit unui îndelung domiciliu obligatoriu, lui i s20
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au datorat o sumă de intervenţii ce m-au adus pe o linie de
supravieţuire. Relaţiile noastre au continuat până către sfârșitul
vieţii lui, sub chipul unei corespondenţe destul de animate, nefiindu-le dat a se încununa prin călătoria la München pe care
stăruia s-o întreprind în cea dintâi primăvară a nefiinţei sale...
Ștefan Aug. Doinaș e mai absorbit de ideea creaţiei,
mai plin de solemnitatea condiţiei sale de artist, simţindu-se
parcă obligat a se comporta ca o întrupare a acestuia. Complexul substrat transilvan ce-l configurează rezervă planului
vizionar zbuciumul, mobilitatea, starea dionisiacă, lăsând în
seama omenescului exclusiv faţa calmă, solară, apolinică. Între
„misia” de „luminăter” a reprezenţilor Școlii ardelene și pedanteria împlinirii intelectuale și sociale, de asemenea endemică,
autorul Omului cu compasul și-a alcătuit un profil de efigie, impersonal și distant, de uz unice. El are aptitudinea înnăscută a
sublimării, a reprezentativităţii, a oficierii. Desigur, cu sacrificarea, măcar aparentă, a unor note simpatitice ori pur și simplu
comunicative. Dar cu un spor al paradigmaticului atât de necesar la capătul unui ciclu confuz și corupt. Cu o degajare a nobleţei prificatoare a actului de creaţie. Poeta doctus e făcut, ca
o statuie, nu pentru a fi ciocănit și analizat de aproape, ci pentru a fi contemplat de la distanţă. El poate dezamăgi pe cel ce-l
abordează întâmplător, în spaţiul neconcludent dintre substanţă și oză, dintre autoritatea indemonstrabilă și simpla ei
prezumţie. Am putut constata că, în situaţiile critice, Doinaș iese
din carnaţia sa de marmură, devenind, ca și Negoiţescu, colegial și săritor. Dovadă că într-însa palpită o inimă caldă. Cu toată
că primejdia ce-l paște e de a-și lua prea în serios latura impersonală, academismul personalităţii, de a se închide într-o sferă
abstractă, de-a se așeza prea „sus”, cu alura că ignoră peisajul
real al mediului literar, conflictele ce-i insuflă, la urma urmei,
existenţa. Căci literatura nu e doar un corp de principii, ci și un
tablou concret, în care ești moralmente obligat, ca autor, a te
înscrie prin opţiuni, prin aptitudini decise, implicând riscurile
inerente lor. A te sustrage acestora, indiferent de motivaţie,
poate duce, treptat, la o știrbire chiar a principiilor de la care te
reclami. Un exces de olimpianism poate avea, ca orice exces,
efecte indezirabile…
În galeria caracterologică a Cercului literar, Cornel Regman e o apariţie cu totul aparte. Pornind de la masca sa somatică, modelată în linii dezinvolte și în apăsate expresivităţi, și
mergând până la scriitura sa incredulă, plastică, poznașă,
putem observa fără dificultate că în personalitatea sa se împlinesc valenţele „comico-satirice” și mai puţin „eroice” ale toposului originar. Ceea ce nu exclude polemismul curajos în slujba
unor cauze drepte, marea onestitate care e aici un mortar al talentului foarte individualizat, tinzând către o comedie critică. Autorul Explorărilor în actualitatea imediată e un Don Quijote ce
se prezintă în costumaţia lui Sancho Panza, din motive stilistice
și de … economie (un costum cavaleresc pompos având costuri
morale ridicate și o eficienţă defel garantată). Idealismul său accentuat ce i-a atras nu puţine fulgere și o mai generală tendinţă
de subestimare (indiscutabil provizorie, ca orice meschinărie),
se „blindează” prin procedeele unui discurs anectodic și
metaforizant în registrul ludic, precum o mobilizare a bunului
simţ poporan, care să atenueze impactul dureros al principiului
sever, ardelenesc, cu realitatea noastră globală, de-atâtea ori
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balcanică. Utopia de modă veche a lui Cornel Regman se sfiește
de sine. Ea adoptă un veșmânt pitoresc, pentru a putea ieși în
lume fără teamă, pitorescul fiind forma ei de autoritate (estetică). Ca persoană, acest Păcală critic e amical, deschis (în anumite limite), azvârlind în toate direcţiile (aidoma lui Șerban
Cioculescu sau Tudor Mușatescu) batude și calambururi, dar (indiciu al marii sensibilităţi, îndeobște cunoscute, a satiricilor și
umoriștilor) e teribil de reticent, ba chiar supărăcios, în faţa
celei mai inocente glume avându-l pe d-sa drept obiect. Exegetul care caută, cu o sagacitate megieșă cu virtuozitatea, puncte
vulnerabile și prilejuri de haz la altul, se ferește ca de foc de un
tratament similar. Aștept cu încredere ziua în care lui Cornel
Regman i se va recunoaște fără rezerve și ipocrite scăzăminte
locul ce i se cuvine și care e al unuia dintre cei mai de seamă
critici ai noștri, deloc mai prejos de cei ce alcătuiesc un „vârf”
oficializat și, nu totdeauna cu dreptate, restrictiv al disciplinei.
În mai mică măsură, am cunoscut și pe alţi cerchiști.
Cu I.D. Sîrbu stăteam la masă, la mari răstimpuri, la restaurantul Casei Scriitorilor, revăzându-l ultima dată la Cluj, când am
fost cazaţi la același hotel și am participat împreună la o reuniune cerchistă, în locuinţa Etei Boeriu, cu câteva luni înainte de
stingerea din viaţă a acesteia. Scriitor important, încă prea puţin
cunoscut și comentat, din pricina unei marginalizări ce i-a afectat întreaga biografie, era o făptură masivă, pletorică, posedând
nu doar un debit verbal nesecat, ci și dispoziţii histrionice, întratât dezlănţuite într-o ficţiune bufă improvizată, încât literalmente juca în apartament, mânuind mobilele ca pe-o recuzită și
chiar … sărind peste ele, în ciuda vârstei și a ponderei fizice respectabile. Înfăţișa o figura de Falstaff, saturat de conștiinţă literară, însă fără a-și abandona rodomontada. Se învăluia într-un
nor de fraze, intonaţii și mișcări burlești ameţitoare, transformându-se fiecare personaj și, nerezistând unei diablerii scenice,
transformând fiecare personaj întruchipat în altul, în altele, întrun joc infinit … Eugen Todoran a făcut parte din comisia ce mia acordat titlul de doctor, la Universitatea din București. L-am
văzut, rareori, în capitală și la Timișoara, unde e dascăl la facultate, amabil și tăcut, inaparent neliniștit, faur consumat de
truda sa cu însemnate roade în studiul clasicilor noștri din secolul XIX. Ușor retractil, surâzând unor amintiri de odinioară
(poate acele stihuri de pomină, de o briantă pornografie, care
au făcut ocolul ţării și pe care Ovidiu Cotruș la recita cu
savoare), Deliu Petroiu, specialist în artele minore și așijderea
universitar, a punctat cu figura sa unele din rarele mele voiaje
timișorene și clujene, inclusiv cel ce mi-a dat posibilitatea de a
lua parte la amintita „seară” de despărţire a Etei Boeriu. Și poate
s-ar cuveni să-l consemnez aici și pe poetul Ilie Măduţa, care se
considera cel mai tânăr component al Cercului, apariţie de picnic „simpatic”, purtând ochelari cu rame groase, euforic cu decenţă și melancolic în momentele de festin, înglodat multă
vreme într-un perimetru rural și târgoveţ al Vestului crișanbănăţean, năzuind mereu către „centru”, vorbind cu admiraţie
despre Doinaș ca despre un astru, ce s-a întâmplat a-i deveni, în
anii grei ai persecuţiilor, și prieten (au funcţionat ambii, împreună ca profesori de ţară).
Cu siguranţă, n-aș putea încheia acest „catalog” sumar,
fără a o evoca pe Eta Boeriu, figura feminină dominantă a Cercului. Brunetă, cu un boi înalt, impunător, de-o eleganţă rafi2/ 2020
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nată, ce nu bătea la ochi, lăsând a i se vedea clar trăsăturile
identităţii meridionale (provenea dintr-o familie de aromâni),
avea acel aspect grav, viril, al sibilelor michelangiolești, cu care
a fost, critic, asemuită. Între atâtea camaraderii masculine, și-a
dezvoltat farmecul în sensul cărturăresc, în atmosfera lor spiritualizată. Înfăţișa o voce groasă, de un calm desăvârșit,
susţinând afirmaţii raţionale, de regulă scurte, mate, persuasive prin claritatea lor. Nimic teatral, nici o afectare în conduita
sa, aflată la antipodul tipului de bas-bleu. Emana un firesc al firilor tari, tangent la blândeţe. Binevoitoare și ospitalieră, sugera
o patină de vechime sufletească, o autoritate matriarhală, ce
implica o mare sensibilitate sufletească și înţelegere. Dăruită
unei operaţii extrem de anevoioase de traduceri (o femeie care,
între altele, a tălmăcit integral Divina Comedie!), s-a revelat, în
anii maturităţii, și ca o poetă originală de anvergură, în nota
unei vechimi mergând până la o „duritate” caracteristică a viziunii cosmice. M-a impresionat la Eta Boeriu acordul întru fiinţă,
mentalitate și operă.
Cercul literar de la Sibiu împlinește cinci decenii de existenţă, pecetluite de acel faimos manifest-scrisoare, redactat
de către I. Negoiţescu și închinat lui E. Lovinescu. Unii din cei ce
l-au plămădit au pășit de acum pe tărâmul de dincolo, alţii mai
trăiesc și-și urmează activitatea, toţi laolaltă alcătuindu-i fiinţa
ideală, suma supraindividuală, acea structură distinctă în
ansamblul structural al culturii românești. Se cade a-l omagia
nu într-un mod formal, prin fioriturile unor elogii ocazionale,
prin jerbele de hârtie ale unor flori ticluite, ci prin constatarea
realităţii sale, prin simpa, notariala sa înregistrare. Asemenea
recunoașteri ne apar mai semnificative decât laudele. Prima
dintre ele, în cazul de faţă, ar suna așa: Cercul literar e unul din
cele mai însemnate organisme creatoare din istoria literaturii
noastre, alături de Junimea, de Sburătorul, de cenaclul lui Macedonski și de cel al Vieţii R omâ nești (mai coerent și mai fiabil
decât ultimele două).
Euphorion, nr. 2, 1993

Str. Avram Iancu nr. 8, fost sediu al redac=iei
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De la marile zile și nopţi

Publicul românesc, care în acest an din urmă, de la
marile zile și nopţi ale Revoluţiei din decembrie, depinde în
mare măsură pentru distracţia ca și pentru cunoașterea vieţii de televizor, a avut într-o seară de la începutul lui decembrie prilejul de a intra în psihologia occidentală, pe care o
jinduiesc unii. Sindicatul care reunește la televiziune pe acei
salariaţi ai acestei instituţii (se pot numi și ei ziariști, nu-i așa?)
care nu recunosc că ar fi pozitivă și dezirabilă actuala orientare a acestui foarte important mijloc de formare și influenţare a opiniei publice, a organizat în cursul unei emisiuni de
maximă audienţă, o demonstraţie pentru a încerca să-și facă
cunoscută poziţia și acţiunea sa de sprijinire a acestei poziţii.
(Pînă la un punct, această acţiune a avut un succes, chiar dacă
nu cel imediat și total, scontat de organizatori: comunicările
membrilor sindicatului au fost făcute publice, e drept, a doua
zi într-un alt cadru și însoţite de comentarii adverse - dar, la
urma urmei, dreptul de exprimare, și deci de critică face parte
din normele civilizaţiei democratice. Și este la fel de adevărat
că și comentariile adverse au fost contracarate de cei interesaţi, într-un joc de aluzii și de ironii care ar merita la rândul lor
comentarii aparte). Dar ceea ce mi se pare că este plin de învăţăminte în această situaţie este reacţia forurilor, cum se
spune, și care demonstrează cît se poate de limpede menţinerea unei optici dictatoriale și a unei înţelegeri profund deviate moral a rolului și rostului mijloacelor de informare și
poate de formare, a conștiinţelor care s-ar cuveni să-i revină
cuvântului, în cazul de faţă rostit cu ecou în public.
Să vedem. Acum mai bine de cincizeci de ani, în
America s-a produs, fără anunţuri prealabile (deși unele surse
spun că ar fi fost touși făcute niște asemena preveniri) o emisiune a unor posturi de radio care anunţau sosirea neașteptată pe pământ a unor nave spaţiale, din care debarcau urmărite de reporteri tot mai alarmaţi - fiinţe extraterestre, în
speţă marţieni, care purcedeau imediat la un atac masiv și în
aparenţă irezistibil împotriva pământenilor și așezărilor lor.
Panica creată de transmisiile succesive, mimînd reportaje la
faţa locului, și apoi urmărirea efectelor atacului respectiv, a
fost uriașă în America și, pînă la explicarea faptului că era
vorba de dramatizarea foarte ingenioasă a unui celebru
roman de H.G. Wells vorbind despre o asemenea utopică năvălire din stele, s-au produs perturbări grave, pierderi de bunuri și de vieţi omenești. Însă emisiunea aceasta a constituit
debutul public al uneia dintre marile personalităţi ale artei
interpretative americane și mondiale contemporane - Orson
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Welles, omul cu ideea și cu interpretarea întregului scenariu.
Chiar dacă iniţiativa sa a fost mai târziu criticată avîndu-se în vedere urmările, în unele cazuri grave - nimeni
nu s-a gândit să-i conteste dreptul de a o fi încercat. (La urma
urmei, poate că și lipsa de informaţie culturală - căci ce să mai
vorbim de lipsa formaţiei culturale, trebuie să se plătească căci era vorba de un roman foarte cunoscut al unui scriitor
foarte cunoscut nu numai în lumea anglo-saxonă). Dar s-a
apreciat pe de altă parte că un reporter de geniu a avut ideea
unei lovituri, pentru care a știut să folosească, în modul cel
mai impresionant și convingător cu putinţă, mijloacele de,
cum se spune, comunicare în masă - faimoasele mass-media.
E drept că lucrul se petrecuse într-o ţară a bunului
plac capitalist, în care - cum am fost tot învăţaţi să aflăm omul nu are preţul și importanţa pe care i-o acordă cealaltă
orînduire, în care animalul respectiv era cel mai preţios capital.
Ar fi fost posibil la noi o asemenea manifestare de,
să-i zicem, de data aceasta, individualism cu pretenţii creatoare, o asemenea creaţie, prin cuvânt și intenţii artistice, a
unei realităţi care să-i zguduie pe oameni în niște inerţii și în
conștiinţa normalităţii vieţii lor de toate zilele? Ar fi poate exagerat să gîndească cineva că după o asemenea experienţă,
vorbind cîteva ceasuri despre vulnerabilitatea civilizaţiei pămîntene, despre posibilitatea punerii ei la îndoială, așa, deodată, pe neașteptate, oamenii, unii dintre oamenii
înspăimîntaţi și panicaţi în ceasurile respective ar fi putut să
înceapă să se gîndească mai îndeaproape la viaţa lor și la
modul lor de a o fi înţeles de pînă atunci? Probabil că unii, cît
de puţini ar fi fost, au făcut-o totuși, căci astfel se explică din
acea iniţiativă începutul unei cariere strălucitoare a omului cu
ideea, ajuns mai tîrziu să fie recunoscut ca unul dintre marii
actori ai secolului.
Dar o asemenea manifestare de individualism demolator al unor inerţii ar fi fost posibilă într-o societate pompos denumindu-se a omului și pentru om, cum a fost cea în
care am trăit, noi și vecinii noștri atîtea decenii? E imaginabil
că o asemea idee ar fi trecut prin sistemul de vize și înregistrări prealabile cu care operau mijloacele noastre de acest fel
în anii respectivi? Dar iată că, fără să mai răspundem la o atare
întrebare retorică, am avut dovada că o asemenea iniţiativă
este imposibilă - și e gîndită ca imposibilă - și în actuala noastră societate, nu-i așa, liberă, în sfîrșit descoperindu-și liberatatea adevărat creatoare. Fără îndoială că cei interesaţi în
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manifestaţia care a apărut ca fiind atît de tulburătoare din seara
de care e vorba nu s-au gîndit la a pune în practică o tulburare
în scopuri artistice a ordinii obișnuite în emisiunile momentului.
Dar ea a fost simţită ca o asemenea tulburare ( e drept că e
puţin probabil că s-a mers pînă la o gîndire artistică de către cei
astfel tulburaţi) și reacţia autorităţii televiziunii a fost caracteristică pentru optica omul dominat de și susţinător al cenzurii.
În seara respectivă la televizunea română nu s-a pus problema
unui gest de creaţie artistică. Niște colegi ai unui, să-i spunem
lider sindical (deși terminologia amintește de lucruri urîte) au
vrut să comunice un fapt care, credeau ei, ar fi putut interesa
opinia publică, la ora aceea atentă a programelor de informare.
Permisiunea le-a fost refuzată. Ei au recurs atunci la ceea ceea
ce li s-a părut a fi o armă specific sindicală - o demonstraţie, e
drept neautorizată, în cadrul căreia s-a făcut recurs la o procedare de multă vreme devenită tradiţională pentru viaţa publică
românească: scandarea unor lozinci, de felul celor care, nu
numai pînă anul trecut, ci și în zilele noastre, sînt socotite exprimări ale unor convingeri festive și mobilizatoare. Și ele au
fost ignorate, deși era limpede pentru oricine că ele erau perfect
audibile în cursul transmisiei emisiunii respective - și au fost și
auzite, cu sentimente, firește, amestecate, de auditorii emisiunii. Mai mult, în cursul programului respectiv a fost prezent primarul orașului capitală, care a citit, confuz și vizibil deranjat de
cele ce se petreceau în spatele ușilor studioului unde se afla, un
comunicat de felul celor cu care am început de mult să ne obișnuim, în care se constată deficienţe de tot felul și dificultăţi
inerente - și moștenite - și se fac promisiuni în care, e vizibil, nu
prea crede nici cel care le formulează - și aplicarea cărora nu o
vede nimeni. Și acestui funcţionar cu drepturi și îndatoriri executive de mare importanţă în orașul său, nici nu i-a trecut un
moment prin gînd să tulbure mersul dinainte orientat al emisiunii pentru a se interesa de ceea ce la urma urmelor ar fi trebuit poate să fie treaba lui - să cerceteze pricinile unor
nemulţumiri și ale unei situaţii care reprezintă, în cel mai bun
caz, ceva inedit în pașnicile - să la mai spunem și liberele - emisiuni ale eroicului post de televiziune.
Nimeni nu s-a gîndit să privească mai îndeaproape un
moment care - fără să mai vorbim de semnificaţia lui intrinsecă,
s-ar putea spune, adică fără a ne referi la o dramă omenească
pe care o înconjura - greva foamei făcută de un om cu un scop
anume ce ar trebui explicat, comentat, discutat în intenţiile și
explicaţiile sale - reprezenta un caz cert și foarte pregnant de
știre. Datoria unui ziarist, și nu numai etica, ci și formaţia sa profesională ar fi trebuit să i-o spună , este să folosească orice prilej de a face publică și cît mai convingătoare o știre, fie ea strict
senzaţională, fie ea - și atunci cu atît mai mult - cînd are o semnificaţie ce se pretinde a interesa viaţa politică a momentului.
Nimeni nu s-a gîndit că ar fi posibil așa ceva. Comentariile care
au avut loc, după ce au trecut surpriza și spaima probabil evlavioasă că un asemenea lucru ar fi fost cu putinţă, comentariile
care s-au făcut, cum e cazul în regimurile comuniste, dirijate,
după un interval de gîndire, de consultări și avizări, a doua zi,
atît de către reprezentanţii conducerii televiziunii, cît și în parlamentul ţării - de! - nu au fost cele previzibile într-un regim to-
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talitar - de oroare că s-a putut petrece un fapt care să tulbure
confortul cu care milioane de spectatori iau cunoștinţă de ceea
ce televiziune socotește că trebuie să afle, eliminînd cu grijă sau în cel mai bun caz - modificînd circumspect datele faptelor
propriu-zise.
De altfel, explicaţiile furnizate de directorul respectiv
de la televiziune cu privire la întregul mecanism al crizei amintesc de o procedură politică pe care am mai întîlnit-o și la, cum
se spune, eșaloane superioare domniei sale. Grevistul foamei a
declarat că el și colegii săi au dorit iniţierea unor tratative cu
conducerea instituţiei și în orice caz obţinerea autorizaţiei pentru difuzarea știrii respective. Reprezentantul conducerii neagă,
cu multă seninătate existenţa unor asemenea contacte. Și sîntem lăsaţi apoi să judecăm singuri cine are dreptate (Am mai
auzit asemenea jocuri de contestare a unor afirmaţii și de la
președintele ţării care nega cu egală seninătate că ar fi respins
posibilitatea unor tratative cerute). Ceea ce, eventual ne ajută
să ne facem totuși o părere este că același director al televiziunii (chiar dacă argumentul respectiv i-a fost dezumflat de către
o colegă, de fapt, o subordonată a domniei sale), nu s-a putut
stăpîni să ne vorbească de existenţa unui mare număr de scrisori care ar fi fost primite din partea telespectatorilor indignaţi
de tulburarea liniștii lor cotiserale și condamnînd desigur pe iniţiatorii unei asemenea nemaiauzite deritmizări a programelor
atît de apreciate. Dar experienţa empirică ne învaţă că felul în
care funcţionează poșta românească ar fi trebuit să se fi modificat miraculos și strict în ziua respectivă, pentru a permite unui
număr mare, foarte mare de scrisori indiferent de unde ar fi fost
trimise, să ajungă în aceași zi la biroul directorului respectiv.
Dacă ne mai amintim că - e drept, într-un interval de timp mai
lung, asemenea teancuri voluminoase de scrisori de condamnare (de felul mesajelor de indignată vituperare a manevrelor
unor cercuri și de entuziastă sprijinire a gesticulaţiilor și iniţiativelor personajului fast al istoriei și economiei și culturii românești din acea vreme) au parvenit aceluiași director al
televiziunii pentru a-l ajuta să-și caracterizeze în culori negre un
adversar de redacţie, ameninţîndu-l cu măsuri administrative,
atunci nu prea mai avem ce alege privind credibilitatea.
Îmi iau libertatea să-mi amintesc că, tot în paginile
acestei reviste, am vorbit odată de intenţia de a-mi face o obișnuinţă din a încheia, indiferent de exprimarea publică personală, cu îndemnul unui om firește mai înţelept decît ar putea
ajunge vreodată semnatarul șirurilor de acum, și care, indiferent de subiectul discutat - era parlamentar într-un parlament
poate la fel cu cele pe care le cunoaștem - revenea la ceea ce i
se părea principala sarcină a prezentului său: distrugerea Carthaginei. Cu toată modestia îmi vine să spun că pentru mine - și
cred că ar mai trebui s-o gîndescă și alţii - principala temă a prezentului este modificarea actualului rol pe care-l joacă televiziunea în prea îndelungatul proces de abrutizare a societăţii
românești și de aceea, îmi permit să formulez sfatul bătrînului
senator, cel care începe cu vorbele Praeterea censeo...
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Dumitru Chioaru
Timp reversibil

BOEMA SACRA

Reflectînd în marginea lecturii cărţii Marges de la philsophie de Jacques Derrida : ”Fiecare element zis «prezent», apărut pe
scena prezentului, se rapotează la altceva decît el, , păstrînd în el
mrca elementului trecut și lăsîndu-se deja pătruns de marca raportului său cu elemental viitor” (tr.n), la capătul ispitei de a răspunde
întrebărilor ”de unde venim?” și ”încotro mergem?”, mi s-a revelat,
semnificativă, prezenţa Euphorion-ului.

Deci, de unde venim? Marca trecutului înseamnă turnuri,
scări, tuneluri, zidurile orașului medieval Sibiu, ridicat de minţile și
mîinile sașilor (elementul etnic preponderent la origini) și românilor
(în special, mărgineni). O privire cosmică ar identifica Sibiul cu un
vitraliu care filtează razele de lumină ale trecerii timpului, în adîncul catedralei zidite din munţi a Ardealului. Înseamnă primele cărţi
tipărite (concomitent cu cele în limba germană) în limba română,
Muzeul Brukenthal, ASTRA, Tribuna fondată de Slavici și, mai
aproape de idealul existenţei noastre prin cultură, Cercul Literar.
Cerc care, în anii barbariei ultimului război mondial, cînd Universitatea din Cluj se refugiase aici, propunea resurecţia culturii, înţeleasă ca echilibru între apolinicul grec și fausticul european, care
urma să se împlinească sub semnul lui Euphorion, simbol goethean
al poeziei și al teatrului. Înseamnă însă și o jumătate de veac de
cădere comunistă în dogmatism și provincialism (prezente încă, inerţial, și acolo unde ar trebui să fie deja lumină) cînd, odată cu
slăbirea fondului german expatriat, ”catalitic” – în terminologia lui
Blaga – pentru fondul românesc care nu și-a mai păstrat nici el vitalitatea/ culoarea, orașul s-a retras în sinele său misterios. În Sibiul
”mort” al anilor din urmă au rămas vii doar Amintirea și Speranţa.

Euphorion-ul, un vis neîmplinit al tinereţii cerchiștilor, este
azi copilul născut din Amintirea și Speranţa altor tineri care, în atmosfera întunecată a ultimului deceniu de comunism, visau renașterea culturală a urbei. Redactorii și colaboratorii sibieni ( dintre
care unii au ucenicit, semnificativ, la o ”societate literarră” cu numele lui Radu Stanca) sîntem norocoșii înfăptuitori ai acestui vis,
după ce Sibiul și-a răscumpărat cu jertfe de sînge, în Decembrie
1989, ”viaţa în libertate”. E o revistă în două limbi, română și germană, care împreună, cum au fost de veacuri, aspiră să indice ”ora
europeană” a topos-ului și ethos-ului nostru profund. Un moment al
devenirii Sibiului în sine însuși. Și iată încotro mergem: către Sibiul
etern, o dimensiune inconfundabilă – spatial și temporal – a
României și Europei.

Acest număr al revistei Euphorion ilustrează prezenţa împreună a cerchiștilor și euphorioniștilor. În Sibiul înzestrat în chip
miraculos , cum spune Radu Stanca în eseul Sibiu, cetatea umbrelor,
cu un alt fel de timp, reversibil, ”anticii” si ”modernii” sunt la fel de
tineri/ actuali și fac casă bună. Întîlnirea noastră, în paginile
aceleiași reviste, însemnă un mult așteptat ”banchet”.
Euphorion nr. 6/ 1990
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Echinox-ului de altă dată
1.
Să ieşi să ieşi din carte
ca dintr-o casă ocrotită de lege
din pagina aburind în maşina de scris
din culisele subconştientului închipuind un robinet uitat
curgînd
într-o subterană dărîmată
din ceaţa îndoielii răsucită de gît
afară —
afară
printr-un pahar deschis
2.
Şi eu am văzut-o deasupra marilor oraşe
deasupra barului de noapte sorbind prin pai plictisul
în flacăra brichetei martirizată
şi-am ghicit-o în bestiarul din ceaşca de cafea
frumoasă rece doamnă ivită din spuma societăţii
unduindu-şi trupul pe dalele tatuate cu frunze
şi trupuri — in memoriam morţilor şi viilor
în amurg revărsaţi pe străzi
din clepsidra timpului spartă
şi-am auzit-o plîngîndu-se în lungile lor conversaţii
54
despre fragila problemă a posesiunii
obiectelor celor de preţ a banilor mulţi şi-a femeii
doar mortul aflat înafara posesiunii propriului trup
poate spune totul despre viaţă
şi am alungat-o de la uşă cu vorbe de ocară
singur unde-s oameni
i-am văzut trupu1 cu multe capete dansînd
ca un candelabru pe iaht
şi-am adormit
închizînd-o între coperţile cărţii
3.
Să cunoşti desfătarea — femeie
îmbrăţişată cu coastele
să facă ordine în toate cîte au fost
şi vor fi amintiri
să-i asculţi paşii pe întuneric
în atîta linişte
şi siguranţă
satirul şi-ar scoate masca la intrarea
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într-o viaţă mai plină de sens decît
a îngerului cu zborul întrerupt
de bătăile regulate ale inimii —
să se facă vers
4.
Cineva trece de la o mască la alta –
cuvintele acceptînd regula jocului ajung
libere libere
55
ca o gură de ventriloc amputată pe inimă sau
un amor în afara actului conjugal:
înălţarea dimineţii din privirile deschise
are greutatea unui trup străin
sau a propriului trup reîncarnat din memorie
pe timpul celei mai lungi zile din noapte
în faţa uşilor zidite
5.
Să uiţi adevărul - o lecţie
de retorică inutilă
acelaşi cu galileo galilei renunţînd la moarte
să-ţi aminteşti şi iarăşi să uiţi
cuvintele nu-s decît un apendice
mereu pe masa de operaţie —
un schimb de impresii cu prezentul datornic
ca un beţiv făcîndu-şi morală în oglinda
zorilor înghesuiţi la geam
să li te arăţi gol cuprinzîndu-le rugul
cu dragoste:
lumină din lumină
în noaptea din zi
6.
În alte vremi boema-i sintaxa
unui vers de geniu şi noi
am iubit-o în amurg: o imensă masă pătată cu vin
şi-am văzut cîntecul în vîrful degetelor
pe coardele încinse
„şi-am plîns cu frunţile pe masă”
şi-n zori ne-am pipăit conştiinţa
56
ca doctorul o sarcină ajunsă la termen
am zărit
prin perdelele fumului moartea
citind grăbită rubrica decese şi o femeie
de la una dintre cozile zilnice
s-a ridicat zîmbind
la cer
7.
Să facem demonstraţii împotriva singurătăţii
împotriva nopţii din zi —
frumoasele doamne se dăruiesc în toate oglinzile
în lumînările aprinse
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ochii cui varsă lacrimi de aur?
ay trup al meu însoţit mereu de două umbre
să facem demonstraţii împotriva
singurătăţii supravegheate
împotriva îmbătrînirii
tot mai rapide a epidermei împotriva
erorilor de calcul ale morţii —
doamnelor şi domnilor
ziua se pre1ungeşte tot mai mult în noapte –
e timpul
8..
Peste podul minciunilor - trecere liberă şi cei care au fost odată puternici
şi cei care sunt
şi-acest trup cu două umbre nu-s decît
o minciună frumoasă cea rnai frumoasă
împăiată-n razele înserării
57
parcă s-ar absorbi prin vitralii
unul singur în atîtea feţe rătăcindu-se
prin tunelurile fără capăt
din ochii aproapelui
desprins din celălalt sens —
orice cuvînt inventează o distanţă mai mare
doar cel din cotidiene cereşti
aruncă podul acesta între noi
atît de strîmt încît trecem unul prin altul
ambalaje ale singurătăţii
(minciună pre minciună călcînd)
trece
o generaţie în europa
mai repedc decît o năvălire barbară
9.
Să te întorci să te întorci in carte
ca într-o casă ocrotită de lege?
numai ulise a iubit
după douăzeci de ani
trupul penelopei
mai tînără cu douăzeci de ani dar europa
se fardează exotic
împotriva singurătăţii cînd
în fundul paharelor ochii se ispitesc deschişi
pînă la uitare/ înec
al îndrăgostiţilor unul în altul
într-o noapte mult visată
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Iustin Pan2a

Redactorii în sediul revistei din str. Lucian Blaga nr. 15, 1992

Așa cum te așezi, într-o societate, cu o parte a corpului tău
înspre iubită astfel încît ea să iasă din cîmpul vizual al rivalului tău
care o urmărește cu insistenţă și adesea cu cerbicie, trebuie să maschez și eu noutatea aceasta a camerei în care mai deunăzi m-am
mutat, pînă ce toate vor intra în rosturile lor, iar amintirea și nostalgia, de ce n-aș recunoaște-o, după mai vechile mele deprinderi, se
vor mai potoli, poate, în învîrtirea lor pe roata gîndului de mai de
demult sau de acum.
Trebuie să am multă răbdare și sapienţă pînă cînd toate
lucrurile mele se vor obișnui cu încăperea aceasta, cu zugrăveala
proaspătă, cu spaţiul mai mic (sau mai mare? - nu-mi dau foarte
bine seama), în colţurile lor, în sertare, prin cotloane, în dulapuri și
debarale, unul lîngă altul, nou învecinate, pînă vor începe iarăși să
se găsească între ele - acum la început sunt stinghere, străine chiar,
timide sau de-a dreptul rușinoase (sfeșnicul de aramă pare de-a
dreptul „scorţos” cu fructiera din colţ, pipa din scrumieră se hlizește
buimacă la cafetiera care încă nu și-a găsit locul și se foiește parcă
în nemișcarea ei de pe placa de marmură etc.); alte obiecte sunt nemulţumite și întocmai deranjate, inoportunizate de toată această
schimbare, deraiere, a cutumelor lor.
O singură satisfacţie planează asupra lor: nici unul dintre
lucruri nu a fost uitat sau pierdut. Altfel, în solidaritatea lor, obiectele ar fi putut deveni agresive - iar eu am fost foarte atent, știind
bine asta, cunoscîndu-le încă de pe vremea cînd eșarfa vișinie, dintro imprudenţă de neiertat (dar și dintr-o temerară măsură) a fost
pierdută.
(Lucrurile, obiectele, ca și fiinţele pierdute sau trădate
devin întotdeauna înconjurate de un fel de aer de frumuseţe vetustă, iar altele, din aceleași pricini capătă accente imperative).
De data aceasta neatenţia nu m-a mai salvat.
Ăstelalte obiecte, ca niște bune surate ale eșarfei vișinii
m-au constrîns să o recuperez, și astfel, încet, cu migală și meșteșug
au re-creat-o, într-o zi ea chiar s-a înălţat din închipuirile mele și sa așezat cuminte, pacientă, dar în aceeași măsură autoritară, la
locul ei în cameră.
Originalitatea, dar mai ales unicitatea noastră se dovedește în ceea ce ne putem închipui, în imaginaţia firii noastre lămurite.
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Apoi celelalte lucruri (obiecte) m-au răsplătit cu o recunoștinţă posomorîtă.
Ceea ce este drept este ceva al cărui mijloc nu iese în afara
extremelor; este acel ceva care se conformează celui care îl îndrumă
onest-folositor și plăcut și de asemenea este ceva al cărui punct
maxim este îndreptat în sus, așa cum și omul are statura sa verticală. Ceea ce este drept există prin evidenţa calităţii sale limpede și
transparente și printr-o anumită puritate, și o afectare pură.
Desigur, există un adevăr al cuvintelor, unul al lucrurilor și
un adevăr al obiceiurilor - o conduită a vieţii și o habitudine a proporţiei, cum ar fi toate acestea ale mele de-acum, din noua încăpere, dar și acelea de dinainte - și care, firește, coincid.
Nu simţurile ne conduc spre întîmplările toate (nimic, nici
măcar femeia nu înșală așa cum înșală simţurile), ci acel bun-simţ,
cuprinzînd o latură raţională, fără îndoială o alta concupiscentă și o
alta coercitivă, corecţională (morală) - motiv pentru care latura
aceasta de pe urmă este singura irascibilă. Tot astei de pe urmă laturi îi putem spune „a înduplecării” - de aceea ea trebuie să fie și
foarte frumoasă (în sensul cel mai feminin al cuvîntului) pentru că
ea trebuie să înduplece, să seducă. Ea umple deseori golul relaxat al
voinţei de-atîtea ori imunde, te trezește iarăși și obsesiile apar tinere iarăși (nu întotdeauna cele plăcute, ușoare), ca după o perdea
de mătase grea, după cîteva ore de sedare, de reprimare a conștiinţei.
Așa cum o pasăre așezată pe creanga unui arbore dă din
aripi ca să-și păstreze echilibrul (aceeași pasăre, în aer nu are nici o
greutate și nici o inoportunitate de acest fel), bucuria ca un conţinut
umple o formă - poate fi de pildă cea a melancoliei mele triste de
acum, după vechiul locatar care am fost, după amintirile - parcă ale
unei alte vieţi.
Dar deocamdată, pentru acum este de-ajuns. Am să ies
din camera mea pînă la anticariatul din colţ, pe lîngă care am trecut
cărînd mobila, să cumpăr cartea cu pricina.
Hm, anticariatul este închis: inventar (șapte zile).

Oare cartea aceea, dacă nu poate fi procurată imediat, nu
ar putea fi scrisă?
Am să mă întorc în camera mea și am să cercetez aceasta. Provizii:
lămîie, salam, brînză, roșii, gogoșari, ceai și ... ceva de băut. Nu beau
cafea niciodată.

Așa. Să încerc să scriu, așadar, cartea, să scriu o poesie.
(Mi-am pătat deja cu stropi de lămîie prima pagină - o fi un semn
bun?).
Timpul trece încet.
Încerc să scriu o poesie (I)

Se înnopta - și începeam să ne dorim.
Ea nu era acasă, o deslușeam doar în fărîma aceea de boare
rămasă în urma ei prin încăperi și așternuturi.
Am pășit în întunericul din marele hol și am încremenit de frică.
Un al doilea - un bărbat, o femeia, ea? a intrat în spaţiul acela oval, ca un musafir secret, sau ca un hoţ
și, de atîta încordare, a înlemnit de frică.
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Apoi un al treilea a ajuns în mijlocul nostru de teamă s-a oprit brusc puţin mai în dreapta;
cu toţii, drapaţi în tăcerea celorlalţi,
ne simţeam fiecare de parcă cineva ar fi ţinut permanent
mîinile în jurul gîturilor noastre, fără să strîngă,
dar ca și cum ar fi putut-o face oricînd.
„Este cineva aici?” a întrebat al treilea.
Nici un răspuns.
Atunci a intrat al patrulea și a încremenit, la rîndu-i, de spaimă.
La fel al cincilea, al șaselea și așa mai departe o furie ceremonioasă creștea atmosfera.
După o vreme, toată lumea, toţi viii intraseră în marele hol întunecat și cu toţii, blocaţi de panică (frica este un lux pentru imaginaţie), cu
ochii deschiși
creau margini, graniţa spaţiului de unde celălalt începea,
trasau demarcaţii în acea voluptate a încîntării (fricii)
în care nu se putea intra decît pe întuneric și privind.
Fiii erau acolo, pierduţi de teamă, dar fără să știe le era
teamă și de părinţi, ajunși cu puţin înaintea lor,
copilului îi era frică de doică, dascălului de elev,
maestrului de ucenic, amantului de amantă.
Numai mie nu mi-era frică de ea aidoma cum tuturor le era frică de ea.
„Umblam” fără să ne căutăm, dar căutînd să ne găsim.
Era o întîlnire inevitabilă - ca și aceea
dintre temnicer și osîndit.
Din cînd în cînd cineva întreba: „Este cineva aici?”
Nici un răspuns. (Nu au nimic a spune?)
Întîia mea dimineaţă aici. Seamănă cu toate celelalte: lumina dimineţii prin crăpătura ușii, penumbra luminii proaspete în
colţurile încăperii. Privesc o bucată de sfoară. O, dacă aș înţelege
capătul acesta de sfoară albastră...!
Cunoașterea este o marfă alterabilă. Dacă afli ceea ce este
un lucru el n-o să mai fie tot ceea ce nu este - și astfel, poate, valoarea lui se pierde.
Oricîte mări și ţări ai străbate, oricîte meleaguri îndepărtate sau apropiate ai cutreiera îi recunoști pe toţi oamenii, ţi-i amintești cu lux de amănunte pe absolut toţi - cu unul ai băut un pahar
cu vin, cu aceea odată ai făcut dragoste, cu celălalt ai jucat cărţi etc.
- numai pe unul singur nu-l (re)cunoști, nu știi de unde să-l iei, al cui
cetăţean este, dacă este un om bun sau unul rău - acela ești tocmai
tu.
Sufăr pentru aceasta. Sufăr, mă înfricoșez, intru în panică
nu atunci cînd nimeni nu (mai) ţine la mine - ci atunci cînd eu nu
mai ţin la nimeni. Este ca o sleire de forţe, ca după o pierdere masivă de sînge.
Încerc o zadarnică năzuinţă de a mi se face milă de cineva.
Căci pentru ei nu este atît de grav că nu sînt de partea binelui
(acesta poate fi un lucru recuperabil) ci faptul că ei nu disting binele, nu-l recunosc dintre alte categorii. Prin urmare aproape că nici
măcar acuzaţi ei nu pot fi. O! - dacă am ști cînd să ne simţim vinovaţi și cînd să nu ne simţim vinovaţi. Atunci concertaţi striga-vom:
Izbiţi, nu periaţi!
Cele mai grele și adevărate, judecăţile care atîrnă cel mai
greu au ajuns să fie ale oamenilor nefericiţi, ale descumpăniţilor insignifianţi, ale celor mai mulţi. Rămîn la părerea că numai un om
deplin în bucurie - o bucurie ori de dincolo, ori de dincoace - poate
fi în preajma unui adevăr, oricît de mic. Marii și iluștrii nefericiţi, mă
gîndesc, au trăit autentice clipe de beatitudine - doar astfel au fost
ei purtători de mari concordanţe desăvîrșite.
Asemenea singurătăţii leprosului care nu se putea deplasa
pe un drum decît agitînd o hîrîitoare, pentru ca oamenii sănătoși
să-l audă și să se poată îndepărta din calea lui la timp - singurătatea
asta a mea, din camera de curînd închiriată este aidoma hîrîitoarei...
Dar eu vreau să intru în vorbă cu ceilalţi, să-i întîlnesc, să
le vorbesc despre boala mea și despre sănătatea lor. Ei nu-și dau
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seama că nu „boala” mea este contagioasă, dimpotrivă, contagioasă
este „sănătatea” lor.
Un om care este ascultat de mulţi (ceea ce încerc să devin)
înseamnă că exprimă aproape tot ceea ce se găsește în sufletul
celor mai mulţi.
Altfel la ce bun cartea asta pe care tocmai am început-o
aseară, chiar dacă am luat hotărîrea să o scriu fiindcă anticariatul
este închis, și nu mai am nimic de citit. Autodidactul autentic este
mai viu și mai proaspăt, mai încrezător în sine, decît cel cu studii la
universităţi, examene cu tot felul de profesori, săli de curs, seminar
ș.a.m.d. - dar asta pînă la un punct, după care trebuie să intervină
ceilalţi, (infernul). Mai triste decît cimitirele sunt doar muzeele și bibliotecile. Cimitirele nici măcar nu sînt triste, ele mă fortifică, mă
fac mai simpatic, mai inteligent. Ca să fii cu adevărat harnic trebuie
să fii inteligent. Hărnicia este actualitatea (actualizarea) inteligenţei.
O inteligenţă care nu se transpune într-o hărnicie (fizică, artistică,
imaginativă etc.) nu este o inteligenţă, cel mult o isteţime sau un
furt calificat, poate o blasfemie sau o parvenire. Valabile sunt acestea și pentru cugetare, dar și pentru imaginaţie.
Uneori tocmai de aceea respingem încrederea altora faţă
de noi, nu ne dorim această încredere, pentru că ea ne-ar pune la
treabă.
Dar eu îmi doresc această încredere.
A-l rata pe celălalt sau a-i rata pe alţii înseamnă un viol este ca și cum te-ai viola singur. Iar dacă un stat își ratează cetăţenii atunci suntem martorii unei ditamai pedofilii sau cronofilii.
Mie mi se pare un miracol faptul că cuvîntul meu ajunge în
mintea ta fără să o părăsească pe a mea.
Negreșit, poesia este o necivilitate, o barbarie a spiritului.
Încerc să scriu o poesie (II)

Asemenea argintăriei atît de fine,
cu capetele linguriţelor subţiate ca foiţa de staniol
sub degetele generaţiilor succesive ce la ţinuseră în mîini,
a pierde ceva, care după pierderea ta să rămînă viu este lucrul cel mai crud.
O cruzime la care senzualitatea se adaugă,
sau o tristeţe puţin timidă, care se naște dintr-o viaţă fără bucurii,
înseamnă o seducţie sigură.
(Fermecător de demodată - umilinţa ridică la demnitate).
A început o ploaie puternică,
o furtună a izbucnit ca o mină ce explodează în plină zi oameni, case, trotuare, parcuri au sărit în aer;
doar pe ici-colo umbre cenușii, brodate cu dantelă de lumină - - deodată, chiar lîngă mine aud o voce și un rîs îndrăgostit.
Să fie doar veselia unui personaj de tragedie?
Sau un gest splendid de neglijenţă dispreţuitoare?
În faţa ăstei blîndeţi orgolioase și nespus de crude:
eleganţa și delicateţea de a mă simţi timid și străin,
politicos și autoritar, fermecător de demodat.
Să încheiem astfel o zi
încît să ne putem spune la apusul soarelui:
a mai trecut o zi în care n-am făcut nimic,
n-am supărat pe nimeni
și ne-am mai și bucurat din cînd în cînd
sau măcar o dată.
O mulţumire obosită, fără preget,
după care somnul să urmeze deodată simplu.

Din volumul în manuscris Cealaltă obișnuinţă
Euphorion, nr. 4, 2001
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Și poetul minte, exagerează. De câte ori nu se-nalţă el dintre denumiri, pierdut în acel tărîm al făgăduinţei unde buimăceala
este pentru o mie de vieţi. Și-o singură însufleţire în corul plictisitor: vers, vers, vers. Ard becurile în cameră. O zi de iarnă cu ceaţă
cînd n-am ore la liceu. Înfipt într-un scaun, cu picioarele întinse pe
altul, citesc. Întrerup adesea, copiez fragmente din carte, mai notez
în grabă cîte-o idee. Paginile mari, numărate din două în două. Telefonul. Alene vine și se duce amiaza, cu voci în stradă, tinerii ies de
la școli, glasuri ascuţite, scrîșnet de roţi sub geam. Sosește și personajul celălalt. Mîncăm. Cuvintele se urnesc de la sine, fără vreo
lumină în ele. O mînă pe obraz, mîinile se cuprind. Monotonia focului. În pat, răsfoim ziarele. Ne atingem în lungul trupului ca două
bucăţi de marmură încălzită. Alte ziare, alte reviste, deja-i un sforăit molicel ţinîndu-se strîns de mine. Din vis îmi aruncă pagina deschisă, nu mai mișc, cu ochii mijiţi la poezie, la viitor. Mai tîrziu calcă,
citim amîndoi, ne supraveghem pe furiș, după clipe mai grele vine
s-o iau de genunchi preţ de cîteva nimicuri. Radioul, actualităţi românești. Noaptea urmează la zi. Degustăm la veioză încă o pagină,
poate un pahar cu ceva. Cască. Întuneric. Ne hîrjonim cu degetele
de la picioare. Înghesuiţi unul în altul mai îngînăm două-trei vorbe
apoi încet, fără să vrem, adormim. În somn, cîte-o mașină dă colţul.
Brusc ziua, după ea și noi. Sufletele, desupra, se pregătesc iarăși de
ducă. De muncă.
În trenul navetiștilor, lîngă două bătrînele. Una vioaie,
merge la spital pentru un control, pare să-i știe pe toţi doctorii, cealaltă negricioasă, nu prea atentă la ce-i turuie tovărășica. Vrea și
ţiganca să spună ceva, dar o întrerupe bolnava închipuită. Vorbește
potolit și în vremea asta se ridică mereu să închidă ușile vagonului.
Mișcările tulbură doar conturul unor mîini, forma fustei, parcă fără
legătură cu corpul întreg. Povestește despre soţ, despre oamenii din
sat, despre fete și averi. Despre plăcerea de a merge la tribunal, de
a da sfaturi avocatului. Mă uit pe geam. Desigur și despre moarte.
O consăteană de vreo nouăzeci de ani se lamentează în pat: Di ce să
mor, să nu mai văz flările? Să ghieu lapte și să-nghiros finu. Să mai
apuc soarele. Îi tare ghine. Di ce să mor? Ţiganca: Ui și salcîmii, n-o
fo de mult așa albi. Auzi, tu, cică di ce să moară? - vorbăreaţa. Zîău,
atît de frumos azi. Trenul se oprește pe un pod, dedesubt val-vîrtej
pîrîul umflat de ploi. Intrăm în Copșa. Babele dispar într-un nor de
fum și acid. În sfertul de oră cît stăm în gară îmi vine să strig. Mai
sînt încă tînăr. O zmucitură, trenul o ia domol, afară primăvara continuă. Încep să se profileze blocurile din Mediaș.
Cărţile morţilor, tibetană, egipteană. Spirit universal, traseul post-mortem, mă rog, dintr-un haos în altul, zic ei. Oare ce sentîmplă de-adevăratelea cu noi după ce crăpăm? Cu sufletele
noastre vlăguite? Unde se-nghesuie efectiv gazele arse, reziduurile
dela atîtea fiinţe? Și-or mai fi și altele, tot așa visătoare. Vom contempla cu toţii într-o altă concentraţie pămîntul populat cu stafii,
ne vom ivi din amorul lor devorator? Strîngîndu-se în braţe cu orbitele căscate? Sau intrăm pur și simplu în orarul de iarnă și ne pierdem între nămeţi? Uneori, cînd mă uit cu sfioșenie la cei dragi și ei
îmi zîmbesc răutăcios, îmi zic din toată inima c-o fi vreo nepotrivire
la mijloc. Poate-ar trebui să vorbim despre asta.

Sînt în căutarea unei personalităţi. Observ cum îmbătrînesc. Pe stradă casc ochii după femei cărora altădată nu le-aș fi
acordat nici o atenţie, dame la 30-40 de ani, împlinite, deja ridate
sub machiaje, uneori pătate, cu cărnuri ușor zbîrcite în obraji, sub
bărbie. Mai trebuie să mă uit la cei foarte tineri spunînd sînt tineri,
și să-i compătimesc, și-atunci se cheamă că am luat-o binișor la vale.
We‘re all going down. Ne înăsprim cu timpul, pe locul nostru se agită
o dictatură personală, cad împărăţii. O personalitate, bine sugerează Bergman, este o lume, un univers, ceva dincolo de închipuire.
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Cum să mai ai curajul să te recunoști atîta.

Nici marile sincerităţi nu-s bune. Secătuiesc, te sleiesc, te
aruncă într-o apatie soră cu sinuciderea artistică. Dorind să-mi îmbogăţesc opera cu orice preţ adun piesă cu piesă, oră cu oră, mai
bricolînd, mai cumpărînd, împrumutînd. Scadenţa nu se lasă așteptată, cu fiecare operaţie îmi micșorez contul la banca de credit a inspiraţiei. Șefa de la birou girează tot mai greu, nu mai are încredere
ca altădată că-i voi rambursa la timp plăţile. Umblu cu păcăleli, caut
să aflu soldul activ, valoarea acţiunilor, să scot tîrgul avantajos. Dar
ea știe una și bună: ce dă cu împrumut aia vrea înapoi, plus dobînda. De aceea îmi zic, cît sînt în mînă să nu consum tot ce am căpătat, așa cum de multe ori e preferabil să mă abţin de la bucuria
de a-i restitui o poliţă și să aștept ca suma să crească din nou, să nu
ajungem prea repede chit. Sînt atît de fericit atunci, ușor ca un fulg.
Uitînd de scris îmi duc zilele în modest cetăţean al universului, mulţumit să stea cît mai mult acasă cu nevasta, să se înfrupte din roadele pămîntului, să fie plăcut prietenilor. Fericit înseamnă printre
altele: simplu, direct, disponibil. Nimic altceva nu-mi dăruiește confortul acesta, cu atît mai puţin un artificiu sunînd ca o notă falsă
într-o simfonie de neuitat, ca zbierătul în vijelie, ca rîndurile astea
într-o poezie. Oricît am săpa, oricît ne-am afecta, despre iubire tot
numai proștii vor scrie. Altfel spus, cîtă prostie, atîta iubire. Dacă urmărim istoria literaturii, ne convingem că localizate au fost mai întîi
burta, buricul, membrul dintre picioare. Pînă la fund, la iubire, hypocritule... nu te strîmba. Și tu vrei să fii înșfăcat în dosul rînjetelor
de gheaţă... Parcă-l aud pe coconul Jimmy cazemată: vezi-ţi domne
de oi.
Între dorinţă și împlinirea ei, maimuţe sărind dintr-un
ţipăt în altul. Femeie frumoasă, mînare gustoasă, om bun, ploaie
caldă. Alchimic vorbind, alegem fără să clipim costumaţiile, consumăm balegi de cuvinte doar ca să intrăm în circuitul naturii. Deschidem fălcile ample, cum i-am văzut făcînd pe cei dinaintea
noastră. Ecoul plesnește carcasele. Nici o durere, silabele năvălesc
în gură. Le rostim solemn, cu putere, fără să le pricepem. Inutil, cum
de altfel este totul pe pămînt. Încă o capcană, însă, același fraier.
Iată-mă singur cu nenumăratele cuvinte din lume. Aștept dîrdîind să
fiu tras de limbă... Poate-acum. Iau la repezeală un caiet cu file albe,
scriu pe prima alfabetul apoi pun între noi caietul deschis la celălalt
capăt. Monștrii n-o să răzbată după atîtea desserturi.

Ca și personajul Céline, caut înverșunat un refugiu. Mănchipui un fel de scrib și doar am văzut cum trebuie că simt cei careși trăiesc vocaţia din plin, într-un destin inconfundabil. Feţele
disparate se recompun aproape magic și trupe Cronos își descoperă
pentru ei părţile rușinoase cu pudoare și de neînfrînt. Păi oamenii
aceia își au în scris o grotă sfîntă, se retrag într-un glob unde intră
și de unde ies cu ușurinţă semnalele din infinit, umflînd sfera și însufleţind pe locuitorul dăruit cu har. Aici puterea mea de discernămînt sucombă. Îmi pot imagina cum uscatul acoperă umerii,
picioarele, glanda pineală. Dar la căpătîiul meu, oricît aș fi, la valoarea mea, oceanu-i amar pe limbă. La sărbători, cînd sînt de nerecunoscut, se sapă șanţuri spre mine din toate direcţiile. Mă-mpac
și cu asta numai să scap de efecte, de preţiozităţi. Le cultiv din
teama de ele, ca de fantome gata să sară din noapte.
(Dintr-un Caiet, 1989)
Euphorion, anul II, nr. 4, 1991
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Ioan Radu Văcărescu

Poezie

Drum zilnic

o rafală de vânt împuţit mă-nvăluie
într-un morman de gunoaie

trec dinspre bulevard pe lângă parcul astra

spre inima oraşului şi gândul iarăşi îmi zboară-n trecut
prezenţa obsedantă a după-amiezii caniculare de iulie
frunzele nemişcate ale castanilor

lentoarea tramvaiului coborând pe centru spre gară
mirosul de cafea proaspăt măcinată la tosca

o iau la goană spre trotuar şi nimeresc

într-un grup de concitadini care ăşi ard buzele sfârtecând
cu nesaţ plăcinte cu ceapă dintr-o margine în alta

gunoaiele sunt împinse printre maşini murdare şi în jurul
statuii lui gheorghe lazăr lume pestriţă zdrenţe şi căciuli
de vulpe pantofi scâlciaţi şi căciuli ruseşti cu urechi

ţigani care vând ţigări bt cu bucata în magazinele din jur

împânzind întreaga stradă cu aroma ei exotică

comerţ cu ridicata bere cu lada şi votcă pe sanie

oameni strecurându-se cu pas domol

cu sacoşa în faţă la dunărea mâncători de mici

pe sub copertinele dungate în alb şi albastru
pe sub frunzişul castanilor uriaşi

pe caldarâmul proaspăt stropit cu apă peste noapte
încins apoi de soarele răbdător

eu plecat în oraş cu trei lei de hârtie nou-nouţi în buzunarul

sleiţi pe-o rână un camion portocaliu hilfe fur romania

statuia lui nepomuk în curte la brukenthal turnul sfatului
profilat pe cerul vineţiu

mirosul prafului de puşcă din decembrie

pantalonilor scurţi şi încălţat cu bascheţi chinezeşti

drumul meu zilnic prietenii români şi saşi plecaţi sus

verie

ceasul din turn arătând alt timp

mă trezeşte din re-

vânzoleala obişnuită din faţa magazinului de cosmetice
port barbă aş că mă îndepărtez indiferent spre chioşcul

de ziare îmbrâncit de şuvoiul de oameni mă scuz că exist
primesc peste picioare câteva sacoşe pline cu slănină
şi oase afumate la ziare lume multă se-nghesuie cu
experienţa acumulată atâţia amar de ani

o sa cumpăr din celălalt colţ al străzii dar mai întâi
trebuie să dau piept cu revărsarea de învingători

de la cosmetice încântaţi cu buzunarele pline de gilette

calea pe sub pod spre un sibiu iluzoriu

sunetele clopotului deasupra oraşului plutind
în piaţa goală

privind spre trecut cu ochi neliniştiţi

cu ochii neliniştitori ai acoperişurilor purpurii

aici pe bordura cucerită de iarbă şezum şi plâns-am
prieteni tineri entuziaşti halitori de cultură
în veri caniculare şi toamne sublime

ierni sărbătoreşti şi preascurte primăveri

şi after-shave polonez îşi îndreaptă spinarea îşi bombează

reveriile se sparg ca baloane de săpun

trec pe lângă ziduri uleioase şi scorojite

spaţiu şi timp decorate cu exiluri paralele

pieptul pleacă spre alte zări de farmec pline

lângă ele stau înşiraţi vânzătorii de seminţe îşi privesc

cu indiferenţă eventualii cupărători mai încolo o tarabă

pe care un individ şi-a etalat marfa nu e prea entuziasmat

singur în piaţă

realitatea se prăbuşeşte peste mine ca şi-altădată
februarie 1991

piepteni ace colorate inele de tablă agrafe cu bile şi eastic

centuri cu paftale occidentale mici oale broşe pentru ţoale
bibiluri ocazionale ale miniaturi aduse din
istambul şi budapesta

Euphorion, nr. 4, 1991

trec grăbit şi ajung în piaţa mare în momentul în care
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Rita Chirian
1.
analgezicul cu efect imediat pe care-l înghiţi
izul de boală care ţi se ridică dintre pulpe
zilele care te dublează ca râsetele din off alte sitcom-urilor
cetona invadanându-ţi sângele
tăcut ca submarinele naziste
(într-o zi o să fie atâta liniște că o s-o dăm păsărilor s-o
ciugulească
într-o zi o să crești în întuneric ca un diamant sau ca o trufă
într-o zi o să jucăm golf și-o să vânăm mistreţi
pe circumvoluţiuni netede ca rufăria abia călcată)
toate or să ne facă mari
că asta nu e o lume în care să bâjbâi
că ce-am învăţat noi?
ce-am învăţat noi
din spaimele care ne-au apucat de umeri și
ne-au zgâlţâit bine de tot?
*
când numai febra îţi dilată caricatural organele
ca o femeie stâlcită de osteoporoză
febra cu articulaţiile mobile casante
și alcoolurile
căscându-și
în tine
tandru
fisura
în spatele ochilor ziua dimineaţa lumina
plămânul catodic al orașului aspirând regurgitând
flegma tuberculoasă în care agonizează cablurile de înaltă
tensiune
când realitatea e numai sinucidere slow motion
și ratările ni se așază cuminţi unele peste celelalte care arsurile
nicotinice
noi suntem copii ai mlaștinilor și trupurile ni-s îmbrăcate în solzi
de plastic
suntem încheiturile legate ale tuturor ucigașilor de cinșpe ani
când spasmele lor și-au îngheţat dansul
prin orificiile holbate
30

nu mai e nimic de găsit nimic de ascuns
2.
cu frigul cu golul cu spaima
mâine-poimâine am să încep să urlu uşor
aproape de pe altă lume am să aproape
aproape ca o naştere am să urlu şi
peste blocurile-n care-n fiecare zi negreşit
cu migală şi fără păcat îmi desprind pielea-ncăpătoare de gips
o să se ridice liniştea mucezită liniştea boreală şi eu am să râd.
fiindcă nimeni nu ştie ce şi cum cu liniştea asta
care ca praful şi scâncetul de sub roţile tirurilor
s-a ridicat să strălucească
peste cartier
mâine-poimâine ca un înecat
viu am să urlu.
nu hainele pătate de transpiraţie
nu nopţile în care de pe-o parte pe alta
nu sorii de pâslă care se lovesc de geam ci
numai avena numai insula din creierul de femelă pe care
cu-anvelope şi dopamină şi sex.
6.
douăzeci şi şapte spre douăzeci şi opt:
ca o pasăre de pradă îţi înghit sexul şi ca o pasăre de pradă îţi
păzesc cuibul înalt.
fiindcă fără urmă şi fără cruţare-n mine lumina s-a chircit demult.
morţii mi i-am uitat şi morţii m-au uitat pe mine.
aşa că nu mai e timp de pierdut:
în tine îmi afund braţele cu foamea cu spasmul.
şi-n punga ta de piele-mi caut ieşirea.
fiindcă de aici nu se vede nimic.
până la capătul lumii numai nimic şi nimic.
fiindcă domnule dragă şi marile înfrângeri
au nevoie de oareşice pregătiri.
nu poţi cădea cu dresul rupt cu unghiile netăiate.
fiindcă în noaptea de treişpe spre paişpe octombrie
în noaptea aia
vagoane lungi cu târfe şi cerşetori şi luetici
s-au oprit sub geamurile mele şi ei au urcat la mine
şi am mâncat şi-am băut şi până dimineaţa ne-am tot încercat
rănile
şi ne-am strâmbat unii la alţii
şi-am râs cum am mai râs doamne dumnezeule.
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12.
nu mai e cale de-ntoarcere și kirke știe prea bine.
fiindcă apă și pământ și ziduri întregi au crescut
și frigul a săpat ca o cârtiţă în ficatul ei și-nj părul morţilor ei
devreme și-a învelit ţeasta.
ca o femeie într-adevăr frumoasă
care nu iubește decât ceea ce-i atât de aproape de creierul ei.
iată le va spune iată înlăuntrul meu viermele lung și
viermele gras afară. între ei stau fără să-mi aud respiraţia și
fără să mișc.
de aceea pentru cei mai mulţi mi-am închis auzul și-am tras
draperiile.
și-n întunericul ăsta fără seamăn și fără sfârșit
zile întregi mi-am acoperit ochii cu prafuri și unsori.
și subsuorile și tălpile au mirosit ușor-ușor
a rânced și-a oţet și-a bergamotă.
și m-am bucurat și ceilalţi s-au bucurat
și zile întregi au strigat.
și nimeni nu s-a rugat fiindcă nimeni nu-și amintea pentru cine.
nu-i loc de ură aici.
de aceea
cei care vin aici
mă găsesc abia după zile bune de așteptare când
sexul e umed și flasc și mușchii bine topiţi de foame și
de-ncordare.
Euphorion, nr.3-4/2010
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Batardouri

Nu știu cum am ajuns aici. Am fost convocat? Am fost adus
cu un autobuz gratuit? Am fost plantat ca un pom? Sau implantat
prin vibro-împingere ca pilonii de pod? Nu știu, nu știu. Aud o monodie tristă, un psalm îngînat, ceva murmurat cu gura închisă, din
gîtlej. Văd un zid depărtat, un șir de ferestre false, cîteva linii și muchii severe; detalii arhitectonice repetate obsesiv. Și-o luminozitate
estivală...

Dar nu știu unde sînt, nu am puncte de reper, nu-mi aducaminte pe ce drum am venit, simţul orientării în timp și în spaţiu
mi-e blocat, poate că mi-am pierdut cunoștinţa în urma unui accident rutier, poate că am suferit o criză hipoglicemică. Poate au trecut cîteva ore sau cîteva zile, un timp consumat, desprins de mine
ca o piele de șarpe. Un timp rămas într-un focar orajos depășit. Un
interval în care am fost transferat în stare de inconștienţă, de unde?,
dintr-o intersecţie intens circulată?, de la domiciliul meu?, situat
unde? Nu pot preciza, tot ce aparţine de trecutul meu psre șters din
memorie...Oricum, transferat de acolo, aici!
Fac eforturi să-mi amintesc măcar cine sînt, calculînd că,
pornind de la cîteva date indubitabile, voi rezolva încet-încet restul
problemelor. Deci, cine sînt? Nu-mi amitesc decăt foarte vag că întrun trecut indecis intram într-o curte printr-o poartă lucrată din lăţișori verzi; un gard scund din piatră de rîu și bare metalice; un pom
(corcoduș) cu jumătate din crengi arcuite deasupra; o cupolă din
umbră; nu prea departe, cu două dintre roţi urcate pe trotuar, un
autovehicolstătea cu spatele spre mine (cel care intram mergînd
unde?, acasă?, de unde naiba să știu!) și pe-a cărui portieră, sub
spoiler, scria cu litere negre, într-o frumoasă grafie modernă: John
Player Special...

Mai departe nimic, nimic. Nu mă pot insera într-un timp și
într-un spaţiu trecut. Am senzaţia clară că am fost pus în stare de
cusaterie, deoarece n-am fost capabil să fac faţă exigenţelor unui
anumit standing, în mine ceva care s-ar putea denumi revoltă și protest, două simptome – semne particulare – după care încep să mă
recunosc, să mă individualizez. Dacă mă revolt și protestez, deci
dacă nu asist impasibil la această inebruiabilă punere în stare de
cusaterie, atunci trebuie să fiu eu! Pentru că eu niciodată n-am înghiţit învinuirile nedrepte... Iată însă că analizînd mai bine ce e cu
această punere sub stare de cusaterie, îmi dau seama că, de fapt,
am uitat sau poate că nici n-am știut vreodată semnificaţia cuvîntului cusaterie (DEX-ul nu-l consemnează). Atunci despre ce exigenţe, despre care standing mai poate fi vorba? Și, de fapt, în cazul
acest, mai sînt îndreptăit să-mi desfășor revolta și protestul? Protestez și mă revolt, din care motive? În această alternativă sînt obligat să admit că s-a produs probabil un scurtcircuit? Unde? Undeva...
Trebuie să-mi probez funcţionalitatea memoriei. Mă întreb: cîte atmosfere se dezvoltă în ţeava unei arme prin combustia
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prafului de pușcă? Îmi răspund: presiunea atinge trei mii și cinci
sute de atmosfere! (Am scris într-o fișă lucrul acesta!) Bun. Dar leopardul, cu ce viteză aleargă după pradă? Cu nouăzeci și cinci de kilometri pe oră, dar numai pentru o perioadă de cincisprezece
secunde. F.b.! Magna cum laude! Spune-mi acum ceva în franceză,
dacă se poate: ceva oţ. Si j’en voulais j’en aurais treize à la douzaine!
Bun! Ce înseamnă struggle for life, citește struglî for laif? Dacă îmi
aduc bine aminte, asta înseamnă lupta pentru existenţă și se poate
interpreta în felul următor...N-am înţeles, vorbește mai tare te rog,
ai spus: următor sau urlător?
Însă cine garantează că cifrele și noţiunile debitate anterior sunt corecte? Că memoria, cel puţin din acest p. de v. al reproducerii informaţiilor înmagazinate cîndva, funcţionează normal? De
ce nu a reţinut și datele de identitate? Nu cumva funcţionează cu
promptitudine doar pe secvenţe selective?

...Și e o luminozitate neobișnuită, parcă prin apropiere
sunt înălţate paravane albe care reflectă și concentrează lumina solară în orele amiezii. După cum îmi dau seama, dorm, mai precis:
zac pe-o parte, pe stînga, zac într- stare de entropie perfectă. (Oare
nu l-am rugat pe Vladimir să-mi explice băbește noţiunea de aentropie?), zac făcut ghem... Dacă deschid ochi, și trebuie să-i deschid,
trebuie să aflu cum am ajuns aici, ce caut aici, cine sînt eu, ce-i cu
praful de pușcă, cu leopardul, cu laifa, văd un perete înalt, despre
care însă nu pot spune unde începe și unde se termină, din poziţia
în care mă găsesc, cîmpul meu vizual e destul de restrîns iar unele
lucruri le văd ranversate. Pot constata că peretele are o înălţime
apreciabilă, este de culoare deschis-luminoasă, un gălbui sclipitor ca
al plajei marine cu nisip foarte fin, și există un șir de volete de culoare ceva mai închisă despre care, deși n-am de unde s-o știu, îmi
zic că maschează niște ferestre oarbe...

Aud un cîntec, mai mult o îngînare, o voce neutră, monotonă ca un bocet, acompaniată de un instrument de suflat, posibil:
ocarină. Însă de unde vine această muzică?, din ce direcţie?, nu știu.
Poziţia în care zac răsturnat mă derutează. Acustica locului mă derutează. Vreau să cred, sînt foarte tentat, fără a avea un motiv serios pentru asta, că în dosul voletelor au fost monate difuzoare. Sau
poate că deasupra zidului, acolo unde nu pot ajunge deocamdată cu
privirea, o femeie tristă, alcoolizată sau răvășită de o mare deziluzie, stînd în genunchi șezînd pe călcîie, cu mîinile frînte în poală, bocește. Lîngă ea în picioare, cu capul plecat peste umăr, cu palmele
strîngînd duios, cu căldură, ca pe un lucru și drag, și fragil, și de preţ,
ocarina cît vrabia... Îmi amintesc că în adolescenţă am scris un
poem pe-o temă oarecum similară: Strigoii iluziilor dănţuiesc felin în
jurul fiecărei tăcute cruci de marmoră neagră... Prin porii lespezilor
viperele groazei ne privesc rînjind... La paznic, în geamuri, batistele
pătrate ale luminii, printre ramuri, flutură ca la cei care pleacă pe
mări și nu se mai întorc... La căpătîiul moartei tale mame te văd
2/ 2020

Euphorion
oprindu-te... Păsările eterului îţi despletesc ghirlanda pletelor,
razele lunii te mîngîie, soră... Iar eu îţi deapăn gîndurile și plîng
compătimitor la picioarele tale paralizate...

Patru note distincte în mereu aceleași două registre:
mi-sol-si-la, mi-sol-si-la. Deasupra ocortină de cer albastru, în
culţul din dreapta se dezvoltă într-o invazie lentă un escadron
de cumulo-nimbuși. Și în sfîrșit, aud primele vorbe: ”Nea Sulariu,
dumneata va trebui să duci cîinele-lup. Pregătește-te! Fă un duș!
Folosește un spray superior! Îţi recomandprodusul ”8x4”! Ia și
niște gumă de amestecat! Nu uita esenţialul: cîinele-lup nu suporă mirosul de tutun și de transpiraţie!”
Replica veni cu viteză, furbesc, ca o minge de tenis lobată: ”Dar eu nu suport cîinii ăn general. Prefer pisicile. Vă rog,
daţi altcuiva această sarcină de cinste!” Și din nou prima prima
voce, autoritar și sarcastic, cazon: ”Te înșeli, nu-i o sarcină! E un
ordin! Și ai să-l execuţi dumneata! Nu discut! Treaba asta vreau
să iasă brici! Du-te la duș! Fii pregătit!”

Se spune că omul a căpătat conștiinţa de sine în clipa
cînd s-a ridicat în două picioare. (Aveam un profesor care perora
mult și patetic la lecţia asta, nu?) Iată o învăţătură cu care mă
trezesc din somn de cel puţin un sfert de secol. Mă ridic în picioare sperînd din tot sufletul că prin această manevră voi reveni la o viziune normală asupra lucrurilor, stărilor
înconjurătoare, cu care automat voi ajunge, bănuiesc, în relaţii
sintone. Deci mă ridic. Mă bucur imediat de de-o perspectivă
nouă. Mai întîi însă am satisfacţia de a constata că aparatul meu
loco-motor răspunde prompt la comenzi, de unde prima concluzie avuabilă, aceea că organismul meu n-a suferit gravele răniri distructive, cu pierderi însemnate de substanţă, cu
hemoragii interne perfide, cu multiple fracturi deschise, tipice
accidentelor rutiere. Iar dacă inconștienţa și amnezia s-au datorat doar unei lipotimii, de indiferent de ce cauză, acestea au
fost pasagere și, după o o perioadă de tranziţie, se vor disipa
complet, probabil fără tulburări sechelare. Apo, excedat de nevoia acută a inserţiei în mediul ambiant, trec la inventarierea
detaliilor extante. M-am ridicat, precum văd, dintr-un culcuș de
nisip foarte fin; remarc, perfect conturate, urmele fiinţei care a
zăcut aici în decubit pe stînga, cu genunchii la gură, cu braţele
adunate la piept, poate din cauza frigului nocturn, poate adoptînd această postură fatală sub imperiul fricii. Patul e așezat
lîngă un zid de ciment, nu l-am văzut mai înainte deoarece, dormind cu spatele spre el, nu intra în cîmpul meu vizual. Acum însă
observ că este pereche cu celălalt zid. Simt fiori de gheaţă pe
șira spinării: e clar că mă găsesc pe fundul unui batardou. Sînt
într-o imensă fîntînă, între imensele virole de ciment ale unei
fîntîni de diametru fantastic. Deasupra – un voal albastru transparent. Îmi amintesc că din fîntînile foarte adînci ar trebui să se
vadă stelele chiar și în orele amiezii. Nu văd însă nimic strălucind. E un tifon de culoare albastră pe care se întind menasant
niște pete învolburate, mucegaiuri în creștere... Și undeva deasupra lor, un glas care poate fi de femeie, murmurînd îngînat
o melopee tristă, în timp ce ocarina urcă și coboară în cele două
registre cele mereu patru note: mi-sol-si-la, mi-sol-si-la...Și iarăși
vocile care nu ajung la consens asupra transportării acelui cîinelup blestemat ce nu suporă mirosul de tutun și de transpiraţie.
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Nu pricep ce legătură au unii (muzicienii) cu alţii (dresorii de cîini) și
ce legătură am eu cu toţi aceștia. Îmi aduc aminte că într-un trecut
foarte apropiat – iată, încep să-mi construiesc deja un trecut, fapt
care mă încurajează – sistemul meu afectiv a cunoscut un bufeu de
revoltă și protest, consecinţă firească a unei puneri (arbitrare) sub
stare de cusaterie. Interesant că acum dinspre partea asta mă simt
cu totul neutru. Ceea ce dă materie morii mele de vînt, e spaima...
Mi-e groază din mai multe motive, că nu știu cînd și cum am fost
abandonat pe fundul unui batardou, că aud, din ce în ce mai clar,
apele clipocind în apropiere, că presimt pericolul, iminent, provenind din ideea că în curînd apele clipocitoare vor inunda batardoul
și mă vor îneca... Din poziţie erectă îmi dau seama că, de fapt, falsele
ferestre nu sunt altceva decît un șir de trepte metalice asemănătoare celor pe care se poate ajunge în vîrful coșurilor de fum, la furnale. Și spaima, spaima privită ca un distilat al bunului nostru
instinct de conservare, mama noastră spaima, spăimuţa noastră
cea de toate zilele, mă proiectează spre scara de fier, mă reintroduce în propedeutica ascensiunii: cu mîna stîngă se apucă treapta
cea mai de sus, piciorul drept se așează imediat, temeinic, pe
treapta de jos; se contractă întreaga musculatură, se împinge din
umeri, din șale, din coate; mîna dreaptă înhaţă fușteiul următor, piciorul stîng...
Vremea trece (unii ne putem vedea oameni ajunși). Clipocitul apelor rămîne tot mai jos. Plaja pe care am adormit e acoperită
de ape spumegînde. E o fiebere dedesubt, un bazin circular în care
clocotesc la rece ape carbo-gazoase. Mirosuri neobișnuite, de
plumb, de fier și de cupru. O răcoare proaspătă urcînd de jos, insinuant. Atunci, acroșat de scară ca un liliac (Nyctalus noctula, nu Syringa vulgaris), am două revelaţii extraordinare. Port pe mine, iată
de unde provin dificultăţile ascensiunii, un halat mult prea larg, roșu
cărămiziu și murdar; pentru că îi lipsește cordonul, poalele lui flutură în spinarea mea pocnind în curentul de aer ca niște vele de
yaht. Privit de jos, seamăn frapant cu o greoaie rădașcă roșie. Îmi
amintesc că din pricina acestui cordon absent, am avut cu soţia dar
încă nu știu dacă a fost prima mea soţie, angelica Maria, sau dacă a
fost Orica-Marlen, zisă și Scabiola Calevra, zisă și Ultimul-tren –
”niște discuţii”... Mi se pare interesant că trecutul meu anterior începe să se structureze pornind nu de la alte evenimente profund
evocatoare care mi-au jalonat existenţa – și au fost, presupun, prea
destule – ci de la aceste nuclee mizere numite eufemistc ”discuţii”
(cu Maria, cu Marlen), ah, acest gaspilaj de ”discuţii” (cu una, cu
alta)... Îmi amintesc că am rugat-o să-mi aducă de-acasă un cordon.
Să nu mă mai deplasez cu poalele halatului petrecute, cu braţele încrucișate pe abdomen, ca un bonz. I-am spus că aveam acasă, în
magazia cu unelte de grădinărit, un capăt de frînghie. Să-mi aducă
o bucată de, să zicem, cel mult un metru jumate...
Și nu numai atît. Îmi aduc aminte și motivul pentru care
am ţinut atunci să mă încing cu un capăt de frînghie. Amintirile se
cheamă una pe alta. În perioada cînd am lucrat (ća munc nec) la Muzeul tehnicii populare din Dumbrava Sibiului, am cunoscut doi călugări englezi. M-a mirat faptul că Albionul (perfidul), în zilele
noastre eficientizate, mai păstrează în schemă călugări. Ignorant,
credeam că doar cei de la Muntele Athos (deci tot de-ai nostri), doar
cei de la Instanbul (”Instanbul not Constantinopol”) își mai pot permite asemenea extravaganţă. De fapt, m-au uimit personajele,
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ambii călugări păreau pogorîţi din cărţile ascezei sau cel puţin din
romanul lui Eco. Amîndoi numai piele și os. Numai piele, os și privire. Numai suflete palpitînde înveșmîntate în sutanele negre din
păr de cămilă. Desculţi în sandale romane. Încinși peste mijloc cu
frînghii. Unul (Guglielmo) era bătrîn, venerabil, omniscient, mai
uscat decît cureaua de tras briciul. Celălalt (Adso), adolescent, pur
ca lumina, obedient și respectuos; ca un discipol din Filocalia, semăna – cred – cu Hristos cel dinaintea baptizării...

Am vrut să am la sutana cărămizie, jegoasă, proprietatea
administraţiei, un brîu din frînghie împletită, pentru ce? Pentru că
așa am vru, un chef de moment, o autopersiflare inocentă...Dar Scabiola mi-a adus de-acasă cordonul halatului ei de baie, ca și cum
treaba asta n-ar fi fost cu mult mai trăznită, motivînd nonșalant că
după numai zece ani de căsnicie nu aveam dreptul să aspir la favoarea de-a primi chiar din mîinile ei un căpeţel de frînghe. Pentru
o redempţiune completă eatu necesari încă de vreo cinci ori pe-atît!

A doua revelaţie o aveam în legătură cu apele care, pe măsură ce avanam pe scara de fier, parcă mai mult se apropiau. Urcam
spre capacul albastru al batardoului concenttrîndu-mi toate resursele fizice, temăndu-mă că viteza de creștere a coloanei de apă va
exceda în cele din urmă viteza mea de înaintare. Apele îmi udau tălpile. Cîntecul îngînat al acelei femei nevăzute, slalomul ocarinei, papotajul celor care, dincolo de buza batardoului, se îngrijeau de
transporatarea unui cîine-lup valoros, se estompau treptat, înghiţite de clocotul apei. Și la un moment dat, mai aveam cîteva
trepte pînă deasupra, apa mi-a ajuns la genunchi, am văzut spinările peștișorilor. Detalii noi, insolite completau acest tablou epustuflant – aripioarele dorsale spintecau suprafaţa apei ca niște
bisturie, peștii se zbenguiau în frenezia nunţii de reproducere. Toată
ebuliţia se datora peștilor...

Atunci m-am revăzut șezînd, într-o atitudine de-un chietism desăvîrșit pe bordura de beton a hidrocentralei de pe rîul Sadu
(prima din ţara noastră, 1897? Am scris într-o fișă). Un canal betonat, pereţi înalţi de boton, ape ieșind de dedesubtul hidrocentralei,
și păstrăvi uriași, blînzi, parcă dresaţi să ocolească undiţa, înotau
maiestuoși pe firul apei, urcînd pe canal, pătrunzînd în tunelul inaccesibil... În jur: păduri de conifere, versanţi însoriţi, miros și parfum de afine, de zmeură... Știi, iată ce lesne îmi amintesc, cu cine
eram acolo. Și cauzele pentru care, în urmă cu mai bine de zece ani,
am avut prilejul să parcurg acele locuri de basm preacurat din
preajma hidrocenralei. Pe atunci mai aveam motocicleta...
O (d)uzină de amintiri. Gangă multă, firește. Sînt totuși
aproape stăpîn pe întregul meu trecut. Sînt inserat în mediul ambiant. Cunosc acum și epoca în care mi-e dat să trăiesc. (Contează
cum?!). Știu cine sînt. Mai puţin ce doresc...Ce mai doresc...
O dată cu asta coșmarul batardoului se risipește. Mă aflu
pe bordura unui bazin faianţat cu plăcuţe albastre și albe. Deocamdată nu realizez dacă este destinat înotului comunal. Bazinul
e gol, am motive să cred că a fost deversat de curînd, pe fundul de
pantă ușoară se prelinge spre o gură de scurgere o peliculă translucidă de apă. Dar nu văd cabine, umbrare sau alte instalaţii aferente unui ștrand. Din loc în loc, chiar pe margine, sunt depuse vase
ciudate, mă întreb dacă sunt într-adevăr niște pixide. Parcă aduc
mai mult a sinistre fiale. Cercetez cîteva, sunt vide, uscate; desene
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din mica sculptură funerară a antichităţii mă fac să presupun că am
de-a face cu niște lacrimarii. Ideea îmi aduce din nou în urechi bocetul femeii; ocarina, prin repetarea obsesivă a aceluiași motiv muzical, o protejează poate de disperări acute. Caut perechea acolo
unde s-a prăbușit coșmarul batardoului. Locul e curat, o plajă de
nisip aurifer începe chiar lîngă bazin. În jur, la distanţă, sunt niște ziduri înalte pe care s-au așternut la soare și aer macate din iedera
deasă, de-un verde suculent. În stînga, pe latura lungă a bazinului,
remarc o construcţie scundă, peretele ei dinspre mine e pe de-antregul vitrat, ferestrele sunt vopsite în alb calcaros. Bazinul se contină undeva dincolo de acest glasvand sub care văd o gură de tunel
și doar o draperie de întuneric...

Merg mai departe, cu poalele halatului cărămiziu umflate
de curenţii de aer puternici. Străbat deja jumătate din distanţă cînd
văd elicopterul. Mă opresc și privesc siderat mașinăria de pe cer.
Mai întîi, sesizez net impresia că sînt închis într-un alt batardou,
mult mai larg decît cel din coșmarul trecut; zidurile înalte învelite
în iederă, curgerea vertiginoasă a unor ape, bolborositul lor venit
ca dintr-un deflegmator din construcţia spre care mă îndreptam sau
de sub placa pavimentală a bazinului, apoi melopeea funebrală și
ocarina, apoi din nou senzaţia clară a unei primejdii iminente – sunt
argumente destule pentru a considera coșmarul recidivat. Cu foarte
mici diferenţe... Privesc elicopterul și îmi spun ca întotdeauna: mult
zgomot pentru nimic! După cît vacarmproduce, se deplasează ca
melcul, poate că și mai încet. Dar nu asta mi-a suscitat interesul. E
un elicopter de-o formă epatantă. Parcă n-am mai văzut. O născocire diabolică, un atentat la legile designului modern.Tot ce poate fi
mai ilogic și mai dizgraţios într-o invenţie tehnică al cărei scop este
transportul de oameni, iluștri adesea, sau de materiale, se condensează în această sculă infernală. E de fapt o cisternă, aproape identică celor cu care cefereul transportă ţiţeiul. Numai că aceasta e
vopsită într-un albastru celest. Încît te gîndești la niște containere
care ar trebui să conţină esenţe de visuri naive sau amintiri concentrate... Il urmăresc cu privirea pînă dispare după zidul de iederă.
Il aud uruind în continuare, acum cu intensitate scăzută, și presupun că a aterizat cu bine chiar dincolo de zid. În urma lui cerul a
rămas invadat de cumulonimbuși. S-ar putea să prevestească furtună. Și fum negru, este mult fum negru acolo, dincolo de zid... Plec
mai departe. O ușă de sticlă, o seră, plante exotice în ciubere de
lemn. Răcoare, aer nepoluat, curăţenie farmaceutică. Am impresia
că am pătruns într-o staţie de prelucrare a apei potabile; bazine imense în care apa șopotește blînd și se scurge pe paturi filtrante. Observ continuarea bazinului faianţat cu albastru și alb. Chiar sub
glasvand se găsesc niște porţi de ecluză, acum deschise aproape
complet. Nivelul apei pare să fi ajuns la etiaj, dacă mai este un strat
de apă de-o palmă... Aud o zvîrcolire animală, parcă de pești nenumăraţi rămași în apă puţină. Trec pe lîngă ficuși uriași, mă aplec
peste o bară de protecţie; jos, pe fundul bazinului, reîntîlnesc păstrăvii din batardou! Care nu sunt alţii decît ce contemplaţi acum mai
bine de zece ani, într-o epocă în orice caz mai fericită a vieţii mele
și într-o dimineaţă de miraj cînd credeam că a zăbovi un răstimp pe
bordura canalului betonat din avalul hidrocentralei de pe rîul Sadu,
a privi alunecarea cohortelor de păstrăvi curcubeu sunt gesturi lipsite de consecinţe psihologice. Eh, dacă mai am această facultate, ca
o fiinţă exuviabilă ce sînt, de-a reîmbarca o piele părăsită, de-a trage
peste cap tricoul unor amintiri rămase prea strîmte (cum scrie într2/ 2020
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o carte, frumos), dacă nu mai simt pe creier amăreala sempiternă a
cenușii unor regrete legate fie de ceea ce nu am făcut, fie de ceea ce
am prea făcut de-a lungul existenţei; dacă mă mai văd în retrospectivă urcînd din treaptă în treaptă, din an în an, scara de fier a batardoului... Atunci pot fi sigur că sînt stăpînul trecutului meu. Iată
ceva ce-mi aparţine. Integral!

Deci privind în jos spre fundul acestei ecluze, văd zbaterea peștilor, văd o mînă care îi capturează cu un minciog, ia din grămadă cum ar lua din oala pusă la foc, îi transferă probabil în alte
bazine din subteran, care însă nu cad în raza mea vizuală. Văd două
seringi colosale rezemate de zid, ambele cu pistonul coborît, iar în
locul acului nichelat dispun de fiintice de gumă blanșată, desigur
prin sterilizări repetate... Nu-mi dau seama ce se petrece dedesubtul meu, e acolo mai jos o surplombă. Dar aud zbaterea peștilor, dar
văd laba care manipulează minciogul, dar ce se întîmplă acolo?...
Bănuiesc că seringile sunt destinate recoltării icrelor, deși ideea mi
se pare absurdă. Vreau să cred vă mă aflu, de fapt, într-o păstrăvărie-laborator. Nu-mi sfîrșesc bine gîndul cînd mîna de jos mă întreabă dacă nu doresc un exemplar pentru cină. Cum nu?! Îi spun că
da, fără să știu ce-aș putea face cu el și, mai ales, fără să reflectez
dacă treaba e cinstită. Mîna îmi aruncă, expertă, un pește pe care îl
evaluez imediat, cît încă e în aer, curbat ca un arc de oţel: între două
și trei kilograme. ”Douăzeci de lei. Preţ de producţie!” zice mîna de
jos, parcă știind că nu aveam la mine mai mult, era chiar înaintea
zilei de salariu. Îi arunc în minciog două hîrtii de zece. Prind cu
stînga, de coadă, păstrăvul viu; îl ascund sub halat, plec mai departe...
La capătul halei, după ce dublez o sumă de bazine identice, dau peste panoul de afișaj. Decupaje din presă îngălbenite de
vreme. Portrete perimate de oameni celebri. Baliverbe parladocte la
dresa unor volume de Scritti scelti. Mă întreb încă o dată: Quid prodest? Aș striga cu toată puterea: Quid prodest? Însă anunţul: Păs-
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viguros ciuingum face o cursă de viteză și îndemînare cărînd pe
braţe un cîine-lup negru, lucios. Cîinele-lup e cam greu, plus că îi răsuflă în faţă, și flaimocul a obosit, abia își mai tîrîie picioarele. Dar
nu se dă bătut, aleargă mai departe și în final treaba va fi, garantat,
mai mult decît brici... Undeva la capătul străzii, pe-o pajiște din Parcul Tineretului, îl așteaptă fremătînd elicopterul-cisternă. Tot acolo
un cor antic femeiesc murmură un cîntec de-o mare tristeţe... Ar
mai fi: ocarina, păstrăvul în spasmele morţii, fialele din curtea staţiei de prelucrare a apei, plăcuţele din faianţă albastră și albă, o
poartă lucrată din lăţișori vopsiţi verde spanac, o intrare într-o curte
umbrită de crengile unui corcoduș înflorit și un automobil parcat
pe trotuar. Pe portieră, sub spoiler, scrie: John Player Special. Aș
scoate cheile din buzunar, aș urca la volan, aș pleca să caut un parking cu taxă...
(1984)

P.S. Într-una din zilele anului 1984, la Sibiu, un tovarăș-denădejde l-a transportat pe braţe, de la elicopterul prezidenţial pînă
la boeingul prezidenţial, pe tovarășul Corbu. Era bolnav? Nici vorbă!
Însă pista aerodromului încă nu se zvîntase după ploaie iar susnumitul nu purta încălţăminte: putea să răcească, își putea murdări
labele... Întotdeauna m-a impresionat atenţia cu care unii răsplătesc devotamentul celui mai credincios prieten al omului, cîinele.
Uneori, singurul. Și ultimul.

Euphorion nr. 2/ 1990

traţi liniștea!...Sub el, un ferpar îndoliat cu referire la interdicţia
furtului de păstrăvi în timpul seviciului. Un plan de muncă pe trimestrul al doilea al anului o mie nouă sute și o-ho-ho, în care sunt
enumerate avantajele turismului organizat, accentuîndu-se pe faptul că turiștii, băștinași sau etranjeri, vor beneficia de:
prînzișor haiducesc și degustări de vinuri,
prînz ciobănesc și degustări de vinuri,

cină românească și degustări de vinuri, iar în final, de-o

seară românească integrală, cu degustări de vinuri și, pun pariu, cu
dameze costumate în

renumitele ii și fote naţionale... Oh, da! Asta îmi amintește că într-o
vreme am fost obsedat de povestirea satirică. Cu care am sperat că
voi face măcar o găurică în cer. Și mi-am pus nădejdi în... Păstrăvul,
încă viu, îmi bate coapsa. Mă simt năclăit cu mucozităţile lui. Mă
simt înfricoșat, teroarea unei obsesii: dacă voi fi controlat la ieșire?
Dacă voi fi pus sub stare de cusaterie pentru furt din avutul obștesc?

Trec cu bine prin culoarul de ieșire în stradă. Văd imediat o mulţime de oameni îmbrăcaţi de paradă. Invadează trotuarele și chiar
jumătate din partea carosabilă a drumului. Un flaimoc mestecînd
2/ 2020
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Vladimir Munteanu

Tristeţea ca sentiment pur

Proză

Mircea Ivănescu în redac=ia Euphorion.

De la stânga la dreapta: Vladimir Munteanu, Iustin Pan=a, Dumitru Chioaru, Radu <urcanu, 1991

Întîi a trebuit să înveţe ce gust are cuiul înfipt în ochii lui
Oedip. Apoi înţelese că între viaţa lui și a celorlalţi oameni deosebirile erau de suprafaţă, dar că el Ilarie Ioachim, aproape orbul, participa prin forţa necesităţii la ceva nedefinit, ceva ca o senzaţie ce
infesta atmosfera și i se strecura prin artere necunoscute în sînge,
ceva perceptibil cu preţul infirmităţii care destrăma pentagonul și
așa disproporţionat dimensionat al simţurilor.
Se născuse într-una dintre metropolele planetei, despre
care cetăţenii afirmau că se vede noaptea din cosmos ca o consteleţie aprinsă în marea de-ntuneric dimprejur. Cam asta, umbra unei
vanităţi colective, era tot ce îi unea. Pentru Ilarie, existenţa întîmplătoare în acel oraș nu i-a modificat fundamental destinul. După o
copilărie și adolescenţă din cele mai obișnuite, s-a înscris la facultatea de istorie. Diploma a constituit apogeul inteligenţei lui active.
De atunci înainte, trăit de idealul unei cariere fără strălucire, nu va
ieși niciodată din acea inerţie morală și intelectuală care nici nu astupă rănile lumi, nici nu-i adaugă altele. După ce efectuase stagiul
militar, fusese în vizită la un unchi, undeva în marginea unui orășel
de provincie. Aici se îmbolnăvi grav, consumînd din greșeală o substanţă toxică. După externare se plîngea uneori de dureri de ochi și
ameţeli. În asemenea cazuri rămînea vlăguit, într-o stare de de dezolare care îi încovoia fiinţa și îi golea de lumină privirea. Noroc că
asta se întîmpla rar. Doctorii îi dădeau tot felul de explicaţii savante
și tratamente ineficiente. Treptat, renunţă să-i mai consulte.
Se căsători tîrziu. Acum avea un băiat, un apartament la
bloc, multe glastre cu flori pe balcon și o bibliotecă vădind o preferinţă evidentă pentru istoria Romei...
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Într-o zi fusese mușcat de un cîine. ”O javră, o potaie jerpelită, dracu știe cum a apărut în mijlocul orașului și tocmai pe mine
m-a mușcat ”, descria întîmplarea cu o ironie demult devastată undeva, la periferia minţii. Era convins că totul începuse de aici. Incidentul îi dădu de bănuit și, precaut, concese să urmeze tratamentul
clasic: injecţii antirabice. Cam spre sfîrșitul curei, un coleg își sărbători onomastica. Fusese o seară reușită, cu vin bun, bîrfe și bancuri
pipărate, amintiri și întîmplări hazlii petrecute la școală. A doua zi,
spre sfîrșitul ultimei ore, o durere aprigă îi smulse pe neașteptate
un strigăt în care se ghicea mai mult decît spaima decît suferinţa. Își
chirci mîna peste pleoapele arse, să smulgă un tentacol de văpăi cei cobora din creier și-și desfășura flacăra de-a lungul toracelui, fără
a mai izbuti să iasă vreodată de acolo.
Clasa înmărmuri. Omul de la catedră intra în împărăţia obscurităţii cu un strigăt pe buze și cu palme scobite dinspre-năuntru
de groază; suferise o ruptură parţială de retină. Cariera lui de profesor se sfîrșise. Începea alta, la o bandă rulantă, unde asambla, mai
mult pe pipăite, șuruburi. Resemnarea se ascunse luni de zile pînă
îi găsi trupul. Gîndurile alunecau în hăul mai tulbure al cărnii, care
nu-și accepta înfrîngerea. Carnea nu avea un subconștient care s-o
menajeze. Carnea ţipa de durere. Se lovea de lucrurile dimprejur.
Se ferea înfricoșată, se subţia peste sine, se sugea în pungi de nervi
răvășiţi. Nesiguranţa lua formele ei, disperarea se încuiba în ea. Zadarnic Ilarie căuta cu toată fiinţa un punct de sprijin, de negăsit, pe
suprafeţele netede sau obligate să fie netede, ca un fel de răzvrătire
spre verticală. Simţea cum se scufundă în sine, pînă se împotmoli în
ceva mai obscur decît petele de sînge ce-i luminau lumina de-afară;
lucrurile își pierdeau adîncimea, se estompau într-o lume cu două
dimensiuni, unde, din fiecare sunet, pete de culoare indecisă călătoreau aerul cu argintul resemnării, iar viitorul cădea în vidul unui
trecut tot mai ignorat. Ajunse să nu-l mai irite compasiunea, această
milă/ milostivenie independentă de voinţa celor din jur, chiar și a
familiei. Amestecată cu dragoste, îi lăsa în singurătate un gust de
greaţă. Dezgustul ieșea din sine, din acea lume cu două dimensiuni,
în care abia pătrunsese, cu sentimente geometrizate, înspre un alt
infinit posibil.
La slujbă deveni un robot. Un bătrînel îndesat, cu faţa noduroasă, uscată sub un rîu de riduri pe frunte. Opt ore pe zi, fără
mișcări de prisos. Fără altă singurătate decît a sa. Mila nu iscă adevărate prietenii, iar bunăvoinţa părea că-i îngenunche demnitatea.
Vechiul paradis, din care binecuvînta inerţia și uitarea, își limita noul
iad, fără îngăduinţă faţă de reflexele sale într-o lumină ce nu-și
amintea ochii ce o văd. Pleca dimineaţa însoţit de soţie și revenea
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cu un vecin mai în vîrstă decît el, limbut și cam beţiv. În zilele cu
soare – un soare nebulos, niciodată în același loc, purtat încoace și
încolo de trepidaţiile nervilor crispaţi – deslușea umbrele întîlnite,
deși înapoia pleoapelor pupilele transformau lumina în ruguri
uriașe. Atunci mîinile, faţa, trupul îi era plin de amintiri care se învăluiau în acest amurg. Se opreau în grădina unui local și sporovăiau, el mai mult ascultînd și mai mult degustînd, cu un tremur de
bucurie pe faţă. În zilele noroase devenea irascibil, încordat, bîntuit
de neliniște. Vecinul nu întîrzia atunci spre casă. Îi simţea braţul tremurînd. Limbuţia nu ajuta la nimic. Fostul profesor îl ruga să tacă;
inutil, pentru că nu-i asculta nici tăcerea.
Seara, băiatul îi citea episoade din istoria Romei. Cetatea
Eternă se îngrădi treptat în cîteva pagini. Tatăl deveni obsedat de
Caligula. Insista să i se citească la nesfîrșit aceleași lecturi. Visa amănunte, precizări, retractări tîrzii, mistificări posibile. Cuvintele devorau mereu cîteva file, dincolo de care își pierdeau orice
importanţă. Totul despre Caligula. Ce rămînea din teritoriile echivoce și pline de de o prevăzută condiţie a personalităţii lui se estompau în umbra acestui imperator printr-un proces ireversibil și
inexplicabil. Asambla șuruburi și își plimba himerele, împleticinduse în alveolele memoriei cu împăratul nebun. Își ilumina insomnia
și-și asculta vecinul băut, împleticindu-se în alveolele memoriei cu
împăratul nebun. Ajunsese să-l închipuie cînd asemenea lui Lazăr
– un Lazăr în a treia zi de moarte, pe care gîngănii urcă și coboară ca
pe crucea unei evanghelii dedesubt îngropate – cînd asemenea unui
gîde coleric care așteaptă veva, ceva imporatant, nu spunea ”cineva”
ci ”ceva”, un prilej de a pedepsi și-n infern carnea ochilor rupţi...
Iar în nopţile cu lună plină, numai în nopţile cu lună plină,
printr-un proces bizar al minţii, retrăia boala aceea gravă, survenită
în urma unei intoxicaţii. Parcurgea fluxul ei putred, prin ceaţa căreia îi trecea acum viaţa. Închipuia animale în agonie, vegetaţia uscată. Propriu-i chip supt de boală. Hemoragiile. Voma. Spaima.
Devenea un fir anonim de cenușă în palmele întinse înainte, să
vadă. Să fugă. Să vadă. Apoi îl copleșea tristeţea. O tristeţe pură, deplină. Drama se prefigura ca un fapt secundar, indiferentă sieși înapoia acestei Tristeţi. Nici Caligula să revină în zori, fără o explicaţie
raţională, din cine știe ce cotlon răvășit nu de infirmitate, știa asta,
ci de irizările rătăcitoare pornite din mlaștinile toxicului rămas lăuntric.
Într-o noapte cînd panica, șerpi ai aceleiași gorgone,
umplu întunericul și-l goni de pe tîmplele pline de sudoare, se aventură pe bulevardul principal al orașului. Soţia și băiatul dormeau.
Nu l-au simţit ieșind. Văzduhul foșnea de șoapte și-i răcorea carnea
ghimpată de temeri. Fosforescenţa vitrinelor arunca vag o pînză de
mercur sub picioare. Cele cîteva umbre întîlnite îi feriră pasul și Ilarie se simţi ca un paria din care ieșeau ceilalţi ocolindu-l. Obosi repede. Palmele căutau tot mai des și mai larg înainte. Ochiul crea
scăpare înăuntru, prelungind penumbra penetrabilă, fără a reuși
să-i trezească memoria privirii. Continua însă, îndîrjit, sî înainteze
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pas cu pas, o nesiguranţă totuși binevoitoare, trudnică, pe puntea
făurită de luminile străzii. Deodată întrezări – mai degrabă îndură –
o flacără mai vie decît toate înapoia pleoapelor. Se apropie și în strălucirea ei triumfătoare un vîrtej de bucurie îi umplu ochii în lacrimi.
În vitrină desluși o tablă de șah, coșuri, perii, linguri mari de lemn,
piepteni, o adevărată invazie de obiecte meschine, iluminate intens.
Iar deasupra, o revărsare nebună de culori anunţa ceva pustiului
dimprejur...
Bucuria îi ţintui îndelung în această poziţie. Privilegiul de
a vedea, acum, noaptea, pe bulevard, lua proporţii fundamentale
în sufletul îngenunchiat în Penumbră. Într-un tîrziu își aminti reclama ce-l scălda în torente de lumini. Începu să silabisească: ”Ar-tico-le pentru ne-vă...”; finalul îl ghici , undeva departe, pe
firmamentul cerului fierbinte. Simţi că ameţește. Se sprijini de geamul vitrinei. Megafoanele luminii urlau în timpane: ”Articole pentru nevăzători”. Coșuri, perii, linguri mari de lemn, piepteni, o
adevărată simfonie de obiecte meschine dezacordate de suferinţă.
Articole pentru nevăzători. Articole pentru nevăzători. Absurdul situaţiei îl dizolvă într-o masă de senzaţii ce adunau trupul altuia, impostor perfect în acvariul nopţii; se sufoca de luciditate. Luciditate
și atît. Îi lipsea simţul ridicolului. Drama vieţii lui se așeză la egală
distanţă, dincolo și dincoace de ceea ce îi dăruise Tristeţea ca sentiment pur și el, Ilarie, o privea scrîșnind...
Ieși cu greu înspre întuneric. Simţurile îi păreau fecundate
de un polen impalpabil, un ferment ocult, primejdios, tot mai manifest infestînd atmosfera, drama nu era numai a lui, intui, și nici
neputinţa. Cînd pojarul de oc se stinse sub pleoape, se întoarse cu
pumnul strîns. Apoi mîna însîngerată de cioburi îi cunoscu iarăși chipul, alcătuit tot din aceleași noduri vulgare și riduri pline de lacrimi.
”Viu”, șopti răgușit înspre oamenii ce se apropiau în fugă.
La sediul poliţiei, profesorul se crezu la catedră și, pentru
prima dată în viaţă, deveni impulsiv. Oamenii legii aflau uimiţi că
”specia umană are un singur cap”, că ”trăim capul visat de împărat”
peste care ”orice sabie poate năvăli”. Peroră în același stil , fără să
observe că atenţia ascultătorilor surprinși se transformă în dispreţ
și compătimire plictisită. ”Nu mai trăncăni”, l-au oprit de la un timp.
Tăcu; doar buzele nu renunţau a vorbi neîntrerupt, fără sunet.
Infirmitatea a explicat fapta. Inepţiile debitate i-au dat
acel sens minor al insolitului, care acoperă cu uitare esenţa. L-au
amendat. Mai scumpă era vitrina decît amenda.
Sibiu, 1983

Euphorion , nr. 1/ 1990

37

Euphorion

Ispita revelaţiei

Încurajat de evantaiul lărgit al posibilităţilor și de jocul năzuinţelor
sociale credibile din perspectiva memoriei și a speranţei, încerc să
îmi asum riscul unei imagini în orizontul gândirii metafizice. Pentru
început, colaborând cu un minim apriorism formal, schematizez
cele întâmplate în Sibiu în decembrie 1989. Am ieșit în 21 pe străzi,
încă din primele ore ale dimineţii. Descrierea emoţională a acelor
ceasuri de neuitat, dezamorsarea golului lăuntric care ne făcea
transparenţi parcă în faţa neputinţei și a fricii, radicalizarea unui
crez în sfârșit afirmat le amintesc în treacăt, convins că fiecare om
care le-a trăit le cunoaște, și fiindu-mi imposibil în fapt să refac din
detalii lucide catalizatorul intimităţii exteriorizate a unei mulţimi în
revoltă. Cert este că am manifestat, cumva sechestraţi în făptura
noastră, în jurul orașului vechi Parcurgeam astfel traseul unei
elipse, activând un arhetip civic: dinamic mulţimii mobiliza un
anume instinct al realului și, desigur, pe coordonate subconștiente,
un anume timp spaţializat lăuntric.
Escalând această vizualizare, cu aproximaţiile care le implică, socotesc traseul focarelor „revoluţiei”, respectiv Timișoara, Sibiu,
Brașov, București, ca primul arc de cerc mandalic al fiinţei naţionale
relevat în timpurile din urmă. Acest arc de cerc se închide în sud
prin mișcarea celor ce lucrează în adâncul pământului, în Valea Jiului. Arcul transilvan îmi apare ca o nouă „descălecare”, scindând energiile spirituale ale neamului spre nordul extrem al ţării. Arcul din
sud, paralel cu Dunărea și ocultând într-o dimensiune spectrală
marea „împușcătură”, închide în aria lui culmile muntoase ale ţării
- evitând astfel printr-o interdicţie geografică centrul întunecat și
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sumbru al agorei francez, unde acum două veacuri funcţiona
ghilotina și unde teroarea avea tendinţa să se manifeste, după legea
acţiunea / reacţiune, într-un sistem perpetuu. Observ că acest din
urmă traseu transportă mai tranșant dihotomia întuneric / lumină,
și focalizează mentalitatea subterană comună tuturor spre prima
rază de speranţă după patruzeci și cinci de ani de totalitarism. Este
refluxul în oglinda destinului traumatizat, în logica bivalentă a unei
exasperări agresive, atât ca întreg cât și la nivelul eului conectat prin
dedublări orientale sieși (mă gândesc la sultanul din fiecare și la
sclavul din fiecare).
Revenind în abstractul arhetipal, revelator de Istorie și inexorabil
confiscat de istorie, sesizez cvasiconcordanţa ca o paradigmă mentală a secolului, respectiv conceptul de undă / corpuscul. Ca atare,
rearticularea noastră la Europa este un fapt petrecut prin chiar mișcarea sufletului nostru rezonând la una din spaţializările care ne
structurează ca neam. Acest miracol prefigurează, printre altele, o
posibilă „rezolvare matematică” a transportului de energie prin
undă / corpuscul, cu rispire blagiană în configuraţia nordică a arcului și lent disipativă - și limitativ asiatică - în curbura sudică. Desigur
discuţia îţi poate ispiti punctul de vedere prin plasarea ei într-o altă
perspectivă faţă de condiţia mioritică, de exemplu. Dar, ceea ce era
de așteptat, recuperarea tensiunilor atemporale care ne fundamentează fiinţa și din abisul cărora iradiază infrastructura metafizică a mandalei, a început: greve, mișcări extremist șovine înteţind
la frecvenţe insuportabile unda deal / vale, cât și aparentele infuzii
de hazard pentru a controla necesitatea și a reimplica tare și complexe. Sunt convins totuși că elanul acestui salt ontologic nu poate
fi blocat, și nici escamotat prin dezintegrarea vectorilor lăuntrici.
Euphorion, nr. 2, mai 1990

Zilele Poeziei „Iustin Pan=a”, 2004
Nicolae Balotă în centrul fotografiei
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Redactorii revistei Euphorion, 1999. De la stânga la dreapta:
Dumitru Chioaru, Ioan Radu Văcărescu,
Mircea Stănescu, Marian Florea, Iustin Panţa

…..’orion
nu nu aici nu citiţi sunt atâtea texte remarcabile în această revistă
fiinţe superioare semnează oricum se va fi găsit vreun prieten adevărat care să vă spună să nu citiţi sau să-mi spună nu publica poate
că mai devreme sau mai târziu te vei căi n-am să ordonez acest text
poate lucrurile vor intra în normal și el va fi superfluu.
hm sigur că el încă nu a murit și ce deznădejde ar fi dacă ar muri
doar odată cu noi de gâtul nostru adică noi să fim el
de gâtul nostru al naivilor am crezut că aruncând bolovani de
pământ peste el turnându-i în groapă placă de ciment l-am învins
învingătorul este el și-a făcut sub pământ o armată de temut oamenii negri însemnaţi de Dumnezeu cu o lumină în frunte oamenii
lui au ocupat orașul și noi suntem armata lui au ocupat orașul și noi
suntem armata lui când ne luăm impasibili masa la ore exacte micul
dejun prânzul și cina când bârfim cel mai mult specialitatea noastră
de fapt noi pe el îl iubim liniștea în regatul lui este lenea iar munca
hoţia pe bună dreptate a crezut că îi suntem prieteni îl slujim chiar
și după ce nu mai este printre noi cu timpul o să coborâm cu toţii în
minele lui să-i slujim ca și până acum ne este dor de el o să-l slujim
cu ortodoxă mioritică dintotdeauna credinţă
ne obsedează la fel de mult ca și până acum obsesie ce echivalează
cu sinuciderea ultimelor rămășiţe ale personalităţii noastre și atunci
ce o să ne mai rămână de făcut să ne găsim conducătorul să judece
el pentru noi și el o să judece și noi o să-l iubim așa cum iubește viciosul viciile suntem flăcăul chipeș ales în cinstea zeului Tezcatlipoca
răsfăţat timp de un an și apoi ucis și scribul cine este este omul care
scrie în mijlocul unui incendiu știe că imediat totul va arde dar el
2/ 2020

scrie scrie da dar poetul Mircea Ivănescu nu va mai scrie până în
toamna patriarhului poetul Mircea Ivănescu ne-a vorbit zilele trecute despre H. și incendierea Reichstagului
cu Dumitru Chioaru lângă apele vavilonului șezum și plânsem am
sosit dintr-un oraș ocupat a spus în preajma evenimentelor încântătoarea soţie a prietenului Vladimir Munteanu căruia aștept să-i
citesc articolul despre jaful pașnic 48 de ore din 16 iunie Radu Ţurcanu întors din București nu a scos un cuvânt Ștefan M. Găbrian nea repetat așa credeţi voi că se scapă de comunism cu una cu două
nu există armonie fără unitatea contrariilor sau vom fi iarăși ce-am
fost și mai mult decât atât o tu fiu al Răreșoaiei iartă-ne
un jeu dangereux la falsification de l’histoire scrie într-o carte găsită
în biroul redacţiei noastre sediul unde mai înainte capii culturali ai
culturii socialiste păstoreau cu părintească grijă spiritul
mi-a spus tatăl meu odată sunt cai negri mici și îndesaţi cât le pui în
căruţă atâta cară ce să le dai să mănânce aia mănâncă dorm în picioare toţii caii dorm în picioare ăștia sunt în stare să nu doarmă
deloc muncesc muncesc muncesc nu gândesc altădată mi-a spus
tatăl meu mi-e atât de rușine am îmbătrânit și nu mai am nimic de
pierdut voi puteţi pierde totul
dar nu și pe el care desigur nu a murit la urma urmei este singurul
viu dintre noi ne este dor de el și el a spus eu vin curând minte întotdeauna a minţit hm
Euphorion, nr. 4, iulie 1990
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Plăcerea transformării

Transplantarea fantasticului în literatură ar fi o chestiune
de plăcere. Transformarea plăcerii în scriitură ar ţine de fantastic. În
fine, transportarea, dialogică, de fantastic în plăcere pare meritul
scriiturii. Deși altfel grăiesc lexicoanele, mergînd pe mîna lui Cărtărescu din ”Visul”, aici ajungem, la acest triunghi ce-și devoră la nesfîrșit unghiurile. În regia unui autor bine disimulat în spatele
decorurilor și apariţiilor scenice, are loc un spectacol de feerii în miniatură în care, folosind ca principală figură de stil personificarea,
scriitorul reușește să întrupeze obsesii. Acestea, consecvente esenţei lor, trec la psihanalizarea minţii (bolnave de scris) ce le-a pus la
dispoziţie scena.
S-au făcut, în acest sens, trimiteri la Mircea Eliade, omul
de știinţă-scriitor. Iată însă că fantasmalogul de azi este un om de
litere-scriitor, de unde se vede că o relaţie esenţială de o ambiguitate pluridisciplinară, veritabilă coincidentia oppositorum, se lămurește într-o formă banală: litera legii. Scriitorul. Această stranie
fiinţă , asemenea unui deus otiosus, își reglează de așa narură afacerile literale cu personaje care la rîndul lor își creează propria origine etc., încît se poate duce liniștită la culcare. Și visa, enorm,
colorat în demenţă. Cînd în joacă, prozator de ocazii, cînd hermafrodit evadat dintr-o geneză muzeală (fiind vorba și de juvenile experienţe erotice), dintr-un labirint al nostalgiei și alienării (creaţiei
și procreaţiei). Mai departe, deși nu prea departe, scrisul (facerea, în
cele din urmă) îl împrumută pe acest produs al filogenezei pe hîrtie
într-o insectă. Sub impuslul unor pofte bizare aceasta se mișcă dea lungul transparenţei spaţiilor albe, omniprezentă. Spre dezamăgirea cititorului furat de lectură, dar nu și a proteicului postvestitor,
are loc metamorfoza insectei într-un scrib oarecare, eventual chiar
în transcriptorul întîmplărilor acestea incredibile (dar nu neverosimile).
Așa stînd lucrurile și avînd în vedere că despre carte s-a
spus foarte mult din ceea ce era important, încerc în continuare, a
rebours, să mă rezum la o analiză de perspectivă. Și o să mă opresc
mai pe-ndelete la ultima bucată a volumului, mai ales că a fost cam
năpăstuită de critică și, în parte, pe bună dreptate. Plăcerea personajelor de a exista rămîne principiul fundamental al existenţei lor.
(Este scriitura creativă? Depinde de plăcerea pe care-o stîrnește).
Last but not least, eroul își regăsește, după multe peripeţii, creativitatea primordială, cosmică. Scena devine casnică și săracă, timpul și
spaţiul se umflă, distribuţia, în lungul și în latul Marii Biblioteci, e
insignifiantă (bine camuflată). Pe măsură ce dinspre povestitor sporește gradul de plăcere, dinspre cititor scade gradul de semnificanţă. Cine pe cine? Sau respectînd convenţia: ce în locul a ce? În orice
caz, evenimentele sînt relatate mai la rece, fără să fie diminuată în
nici un fel reprezentativitatea textului. Dimpotrivă.
Un fantastic în stil clasic, unde clasicul răzbate tacit între
vechi și nou, ca o măsură arbitrară dar de cele mai multe ori sta-
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bilă, a inovaţiei prin sporii textualizării. Asta fiind atmosfera întregului volum, în ultima povestire, trimiterile devin restrictive. Mai
puţin livrești și mai puţin fermecător-alambicate, astfel că ţinta lor
aproape se identifică în memoria colectivă cu un banal recurs la realitate. Sau cu ceva și mai simplu. Zborul cosmic al maestrului improvizat se face pe baza unei miteme revehiculate asiduu în
deceniile 7-8 - vremuri ce-l fascinează pe autor din moment ce se
refugiază cu voluptate în istoria lor, în bună parte din opera sa în
versuri. De inserţiile abisale în macrocosmos se face răspunzător,
nu în ultimul rînd, psihedelismul epocii respective, sofisticat prin filtre (anti)retorice. Și tălmăcit în viziuni grandios-grandomane, funcţie de unghiul din care asculţi relatarea. Nu poţi să nu recunoști, în
derivă textuală și mitologică, cîte un submarin galben ori un cîntăreţ din flaut pe-o navă interstelară. Problema agoniei cosmice se rezolvă și ea prin transferul semnificativ al muzicii sferelor în sfera
logosului. Să recunoaștem cît de interesant este de urmărit forma
mascată și cathartică a birocraţiei scripturale. În ingratitudinea ei,
lucrătura textuală se propune ca o înscriere într-o tradiţie, într-un
serial al denumirilor (impresia de irealitate). Exemplare însă, structurile de profunzime ale bucăţii, jetul de conotaţii sînt mărturia că
textul se face ut pictura poesis. Adică acolo unde scriitură nu e, nimic
nu rezistă. Tiparele acordează prezentul, presupunînd că în umra
infuziei imagistice, prospeţimea și originalitatea (reînnoirea plăcerii) capătă fundament realist la contactul cu arhetipurile.
Revenind la întregul volum, să mai adaug că în jocul de-a
gemenii în REM (siglă totuși nemedicală pentru spaţiu) un povestitor exterior, acum aproape ieșit dintre coperţi (observ că M.C. și-a
construit textele, la propriu și la figurat, într-o carte) irecognoscibil
(!) prozator deci, ajunge să mimeze (sau să creeze, aici e-aici) o origine întinerită. În majoritatea cosmogoniilor creatorul suferă postfestum de o teribilă nostalgie a zămislirii. Trebuind totuși să-și
(re)găsească perechea, el lasă lumea cea nouă de (în) capul ei. Care
lume? Care cap? Totul se identifică prin acel spaţiu, cu anume personaje, de un povestitor, pentru niște lectori, în o carte.
Mircea Cărtărescu redescoperă, în primul rînd pentru cititori desigur, un deliciu al poveștii pe care doar timpul scriiturii îl
poate concepe. Rădăcinile lui se pierd printre rînduri, în negura literelor și a tiparului. Te simţi bine în el, subiect de comicsuri, de poveste fără sfîrșit. Tehnic, reușita o constituie conștientizarea în
degustare, actualizarea. Cîteva istorii ajung la noi printr-un tunel de
fantastice conflicte. Ochiului critic nu-i rămîne decît să se dizolve de
plăcere într-un suflet de cititor. (La fel, probabil, proza, lingvistic vorbind, devine fantastică). Totul se transformă, chiar și în literatură.
Visul figurat al lui Cărtărescu ne propune o schimbare la cald a regimurilor entologice.
Euphorion, anul I, nr. 3, 1990
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Model european

A vorbi astăzi despre provincialism înseamnă a vorbi
despre funie în casa spânzuratului.
Din păcate, problema provincialismului şi a deprovincializării nu se poate decât aminti, atâta timp cât societatea civilă este abia la început, cât grosolănia şi învârteala,
naţionalismul neaoş şi indeferentismul social cuprind segmente
masive ale societăţii, iar diversiunea agresivă a Puterii ia forme
din ce în ce mai subtile. Cu greu pot fi re-formate cioburile sfărâmate ale unei lumi amorfe, al cărei gregarism a luat forme groteşti, în vasul de cristal cu sunet limpede pe care-l visăm. Înainte

o aventură. Putem oare vorbi despre deprovincializare atâta
timp cât avem cel mai provincial dintre şefii de stat din Europa
iar ambiguitatea şi expectativa sunt dominantele politicii actuale? Numai ieşind definitiv din negurile „din afara istoriei”
vom putea reintra în realitate, vom putea să ne trăim propriul
prezent, decomplexaţi de fantasmele unui istorism al posibilităţilor trecute şi viitoare.
Apoi este Oraşul. Deprovincializarea este o problemă,
în primul rând, a spaţiilor urbane şi nu a unei lumi rămase la
nostalgia veşniciei care s-a născut la sat, oricât ne poate „în-

Zilele Poeziei „Iustin Pan=a”, 2004

de toate deprovincializarea nu se poate gândi şi realiza decât
într-o societate în care predomină sentimentul civic, care trăieşte pe propriile sale picioare şi nu pe unele de împrumut şi în
care cultura nu e o activitate aproape clandestină sau eventual
2/ 2020

trista” o astfel de constatare, popor simţitor cum suntem,
născut şi poet pe deasupra. Iată Sibiul, oraş mare, aşezat pe apa
Cibinului, perlă altădată a acestei părţi de continent. În acest
spaţiu urban vieţuiesc „largi pături sociale”, formate mai ales
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din dezrădăcinaţi rurali, reprezentanţi deja clasici ai epocii de
navetism economic şi cultural. Fenomenul nu a fost urmat de
un proces de integrare în spaţiul urban, şi nu în unul oarecare, ci în acela extrem de pretenţios al Sibiului. Această integrare ar fi însemnat cucerirea unei alte mentalităţi,
asumarea unui alt limbaj gestual şi a unui alt cod comportamental. Ar fi însemnat cucerirea unei noi identităţi, unei alte
împieliţări. Pentru aceşti oameni mediul rural a însemnat
centrul lumii. Oraşul l-au simţit ostil, străin şi indiferent şi
atunci l-au populat cu propriile imagini, total nepotrivite aici
şi de aceea simple fantoşe, dar care au afectat grav acest spaţiu. Nu a rămas decât dezorientarea, ruperea la nivelul imaginarului, în care spaţiul urban poate fi simţit şi benefic, ca
spaţiu matern, ocrotitor. Cei care s-au născut mai târziu în
aceste locuri, unde nu se întâmpla nimic, s-au trezit în nişte
spaţii semi-urbane sau semi-rurale, e acelaşi lucru – fără personalitate, fără o delimitare clară a funcţiilor fiecărui segment spiritual sau material, în care predomină spiritul gregar,
lipsa de solidaritate şi de responsabilitate civică, într-un cuvânt, lipsa sentimentului de apartenenţă la un Loc. Înainte
de toate trebuie să ne reclădim oraşele şi să redescoperim
sau să învăţăm ce inseamnă spirit urban. Înainte de a vorbi
de integrarea în continentul visat trebuie să ne integrăm propiilor noastre oraşe. Fenomenul trist amintit mai înainte a
fost şi este firesc. Pe de o parte, nu a existat timpul fizic necesar şi nici posibilităţile materiale şi organizatorice necesare
unei transformări esenţiale în realitatea psiho-mentală a oamenilor, iar pe de altă parte, nu a existat interesul din partea
guvernanţilor comunişti şi neocomunişti ca acest lucru să se
întâmple. Din contra, s-a urmărit tocmai amorfizarea societăţii româneşti, păstrarea ei în stare de semibarbarie, în care
locuitorii să nu aparţină nici unui loc şi în care adăpostirea şi
căutarea hranei să devină cele mai importante activităţi. Ca
să nu mai vorbim de prostie, necunoaşterea realităţilor şi
lipsa unui proiect major de viitor. Să ne amintim de celebra
teză a dispariţiei diferenţelor dintre sat şi oraş, dintre munca
fizică şi cea intelectuală. Situaţia este într-adevăr tragică, deoarece este o formă a exilului cu tot ce cuprinde aceasta, însă
neformulată de către cei în cauză şi de asta cu atâta mai perversă. Este totuşi necesar ca acestă treaptă tragică, neputând
fi eludată sau tratată cu indiferenţă, să fie depăşită pentru a
se putea intra într-un Timp al Oraşului, care ar putea aureola
alt centru, o altă poveste, un alt spaţiu ocrotiror. Avem voie
să visăm această realitate sau vom fi nevoiţi să trăim în viitor
în oraşe de tip sud-american sau asiatic, unde mizeria se îmbină cu luxul exorbitant al celor privilegiaţi, iar cocioabele
stau alături de imense suprafeţe de parcări şi garaje copiate
după stilul nord-american? Vom putea coborî vreodată pe
Spinarea Câinelui ca pe vremea tânărului Cioran, privind senini turnul cel mare al burgului, învăluit de cerul tremurător
sub soarele proaspăt de februarie? Zidurile şi trunurile,
pieţele şi lucarnele, umbrele şi amintirile oraşului ne
aşteaptă. De multe ori, în zile liniştite, pot fi zărite pe străzile
atunci suspendate siluete exilate într-o lume încremenită,
care odată s-ar putea reîntoarce.
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În sfârşit, Europa. O Europă care pare capricioasă, dar
care este numaidecât subtilă. Ea tinde astăzi să devină un spaţiu cultural cu centrul peste tot şi marginile până acolo unde
sfârşeşte societatea civilă. Va mai fi un continent al culturilor
„majore” şi „minore”? Oricum, oraşe aşa-zis mici sau regiuni altădată insignifiante pot deveni la un moment dat centre la fel de
importante ca marile capitale europene, datorită unor evenimente artistice sau culturale, datorită unor personalităţi sau a
unor organisme care promovează dialogul şi transparenţa şi nu
în ultimul rând datorită eclatantelor posibilităţi informaţionale
şi de comunicare. Astăzi Europa îşi caută o nouă formă de existenţă, economică şi culturală, care să-i păstreze nealterată vechea, inconfundabila şi invidiata sa identitate. Între altele, se
accentuează ideea relaţiilor regionale, care fără să pună în discuţie actualele frontiere, ar putea rezolva multe din problemele naţionale, economice şi culturale, mai ales în „provincia
deserta”. Dacă oamenii pot circula liber datorită libertăţii politice şi prosperităţii economice, dacă pot vorbi şi scrie limba care
le place şi se pot ruga unde vor şi cum vor, atunci barbaria naţionalistă şi politicianismul dispar şi se poate instala definitiv
societatea civilă. Un câştig benefic pentru deprovincializare.
De fapt, Europa a fost întotdeauna un spaţiu în care relaţiile dintre diferitele regiuni, unele chair îndepărtate, au cunoscut o dezvolare excelentă. În schimb, regiunile care din
diferite motive s-au izolat sau au fost izolate cu bună ştiinţă, au
suferit grave stagnări sau deformări economice şi culturale. Trebuie reconstituite vechile drumuri comerciale din această parte
a Europei, cele care secole de-a rândul au favorizat o bună dezvoltare. Trebuie să ne amintim că încă la 1200 ţărmurile Mării
Negre prosperau, iar aici concurenţa republicilor maritime italiene era acerbă. Să nă aducem aminte că burgurile transilvănene nu erau cu nimic mai prejos decât alte oraşe din vestul
sau centrul Europei şi că relaţiile lor se întindeau până la Baltica, Marea Nordului şi Adriatica. Să înţelegem că cea mai estică
abaţie cisterciană a fost la Cârţa, între Olt şi Alpii Transilvaniei.
Să nu uităm că dezvoltarea oraşelor europene a avut loc organic, fără stridenţe, lângă vechi ziduri romane sau în jurul unor
mânăstiri sau biserici, că tipăritul cărţilor a fost un lucru sacru
şi că peste râurile care străbăteau aceste oraşe s-au construit
poduri la capetele cărora străjuiesc lei de piatră.
Care sunt şansele noastre? Întrebarea pare retorică,
însă mâna de încăpăţânaţi care cred că lumea poate fi schimbată şi prezentul poate fi trăit cu luciditate, trebuie să se încăpăţâneze în continuare şi să demonstreze că mai poate exista
speranţă într-o lume dezcăpăţânată. Intrarea în realitate ar trebui să se producă foarte repede. Altfel ne-am putea trezi mai
încolo că acea Europă în care vrem noi să intrăm, sau cea în care
credem că suntem, nu mai există de mult.

Euphorion, Anul III, nr. 1-3, 1992
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Joachim Wittstock

Andrei C. Șerban

Cum ar fi să trăiești când alţii ar trebui să trăiască mai
bine? Cum trebuie să trăiești când alţii trebuie să moară?
Asupra acestor întrebări-cheie, el, dascălul înţelepciunii sa aprins deseori și câteodată și-a pierdut chiar capul Întrebat fiind
„Cum să trăiești când alţii trebuie să trăiască mai bine?” el era de
părere c-ar trebui să trăiești cam așa:
Să nu aștepţi ca alţii să se roage pentru tine și nici să nu accepţi ca ei să-ţi interzică vorba; trebuie să înveţi să-ţi asiguri din timp
un auditoriu căci fiecare e cel mai bun tălmăcitor al propriilor sale cuvinte.
Să nu te vânzolești în expresii alese ci să spui lucrurilor pe
nume și să-ţi spui păsul fără frică pentru că cerinţele puternicilor lau nenorocit atât de mult pe sărmanul ţăran încât nici nu se poate
spune.
Să nu accepţi ca alţii să umble cu fofârlica, să se lase cumpăraţi sau să nu-și facă datoria, dar trebuie să mături și în faţa propriei uși pentru că nu trebuie trecut sub tăcere că delăsarea și
încetineala marchează ca un rău înnăscut munca unei mari părţi a meșteșugarilor noștri.
Să lupţi ca în toate problemele existenţiale să existe un
echilibru și să nu se abdice de la dreptate de dragul persoanei pentru că în chestiunea noastră a tuturor nu este important ce place sau
ce nu place unei sau alteia dintre personalităţi. Cel mai important este
să ţinem seama de sfânta dreptate.
Trebuie să te gândești să acţionezi în spiritul bunei
înţelegeri pentru că fiecare știe ce fructe poartă pomul putred al discordiei. Oare n-ar fi un mijloc de a opri la timp focul, arderea groaznică
care va ieși din scânteia devoratoare? Trebuie să te gândești tot timpul să lucrezi pentru binele tuturor și să dovedești că patria nu are
în tine un moștenitor-vitreg.
Așa ar trebui să trăiești când alţii ar trebui să trăiască mai
bine. Cum trebuie însă să trăiești când alţii trebuie să moară? Harteneck era de părere că ar trebui să trăiești să mori cam așa:

Ridici sabia deasupra capului, evitând să atingi nuielele cu
care sunt biciuite târfele, pentru a nu atenua puterea loviturii și lași
sabia să cadă cu toată forţa pe ceafă.
Tragi din ascuns cu o încărcătură de alice astfel încât cel
puţin jumătate din ele să lovească capul trecătorului.
Faci rost de puţină otravă de șoareci (strynchnos nux vomica) și într-o clipă favorabilă o picuri în băutura de seară.
Rupi scândurile din podea și deschizi un ascunziș și când
unul vrea să-l părăsească îl prinzi cu laţul de gât și îl sugrumi.
Pentru alte trei săptămâni găsești un adăpost sub o boltă
și apoi unul în pivniţă, până la capătul răbdării (după cinci
săptămâni), apoi înfingi un cuţit de vânătoare între coaste (de trei
ori) și astfel renunţi la împușcături în dumbravă.
Spre miezul nopţii sapi o groapă în grădină și anume nu
doar în pământ, ci și în zăpadă, care pentru început șterge cel mai
sigur toate urmele.
Oferi o acoperire puternică (cam 300 de călăreţi) și pornești cu prizonierul spre Făgăraș. Aici, în caste, e o închisoare sigură,
apoi găsești una asemenea la Sibiu.

Un cap pentru toate exponatele

care ca și rotundul pământului
plutește între soare și lună
și nu se teme de cădere
Deschizi camera de tortură și îl sperii pe arestat cu chinuri,
îl faci să mărturisească de obicei doar la vederea instrumentelor de
tortură.
Apoi, după ce ai ascultat liniștit sentinţa, stai câteva minute pe eșafodul acoperit cu un covor și scurt timp după aceea ești
culcat în pământ păgân: pe fundul pământului și în zile deosebit de
frumoase pe fundul râurilor, tăcut și redus la tăcere, judecând, judecat.

În sediul actual al revistei, str. Andrei Șaguna nr. 9

S. von Harteneck
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Născut în 1939 la Sibiu, Joachim Wittstock e fiul cunoscutului prozator transilvănean Erwin Wittstock căruia îi dedică în 1974 o
monografie - Erwin Wittstock. Dar erählesrische Werk (Opera epică). După debutul să din 1966 cu două poezii în ziarul „Neuer Weg”, în 1972
îi apare primul volum de versuri cu titlul „Botenpfeil” (Săgeata cu mesaj). Din 1971 este cercetător la Centrul de Știinţe Sociale Sibiu, actualmente Institutul de Cercetări socio-umane. Aici a prins gustul pentru istoria Transilvaniei pe care o retrăiește în proza sa. Aria intereselor sale
cuprinde atât începuturile cât și istoria contemporană - prezentă în volumul „Ascheregen” (Ploaia de cenușă), apărută în 1989 în traducerea
lui Al. Teodorescu (pseudonim pentru Marcel Popescu) și în care redă destinele deosebite ale unor tineri provenind din medii sociale și naţionale diferite, victime ale celui de-al doilea război mondial. Dar și în ultima apariţie, în culegerea „Morgenzug” (Trenul de dimineaţă) găsim o
incursiune în istorie și anume pe urmele scriitorului umanist Christian Schesäus.
Textul de faţă - inclus în volumul „Blickvermerke” din 1976 - ne conduce prin titlu la un personaj de marcă al istoriei sașilor transilvăneni: Johann Sachs von Harteneck, comitele sașilor are a îndrăznit să ceară ca și nobilimea să plătească impozite. De aceea nobilii s-au
hotărât să-l distrugă. Ocazia s-a ivit odată cu condamnarea la moarte și executarea primarului Sighișoarei, Schuller von Rosenthal pentru
falsificare de bani. Conducătorii nobilimii au reușit să-l câștige pe generalul comandant de partea lor, i-au înscenat un proces lui Harteneck,
în urma căruia a fost acuzat de înaltă trădare și condamnat la moarte prin decapitare. Sentinţa a fost executată la 5 decembrie 1703 în Piaţa
Mare din Sibiu. Pentru sași Harteneck a devenit peste vreme simbolul martirului.
Citatele, tipărite cursiv în text, provin din scrierile lui Harteneck și din documente de epocă, publicate la Sibiu, în 1896, în cartea
lui Ferdinand von Zieglauer, Harteneck, Graf der säschisen Nation und die siebenbürgischen Parteikämpfe seiner Zeit, 1691-1703. Versurile
referitoare la Sibiu se găsesc într-una din poeziile lui Harteneck apărute în culegerea Rosetum Franckianum la Viena în 1692.
Prezentare și traducere: Beatrice Ungar
Euphorion nr. 3, 1990
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Andrei Terian
Psalmul polimorf

Sintagma „poet religios” devine fără îndoială un nonsens
atunci când i se aplică unui poet care și-a așezat în mod deliberat
viziunea sub zodia lui Proteu și care a perotat în repetate rânduri
despre „măștile adevărului poetic”. Cu toate acestea, psalmul ca formulă poetică este, dacă nu o performanţă, cel puţin o tentaţie
irepresibilă pentru lirica lui Ștefan Aug. Doinaș. Actualizat în diverse
grupaje și texte, psalmul își găsește expresia sa cea mai dogmatică
(mai unitară) în ciclul de poeme din Aventurile lui Proteu.
În economia volumului, Psalmii configurează un teritoriu
particular. Raportarea la divinitate consemnează o limită a proteismului, de vreme ce Domnul poate cumula toate ipostazele zeuluisaltimbanc în același timp. De unde riscul la care se expune figura
centrală a volumului - acela de a-și pierde propria-i „individualitate”
prin absorbţia în magma ontică atotcuprinzătoare a divinului. Alt
risc ar fi pierderea sensului existenţei prin izolarea narcisiacă și separaţia netă de sursa de sacralitate. Prin urmare, tensiunea lirică a
Psalmilor lui Doinaș se va desfășura, în volumul amintit, pe o fâșie

îngustă, pe un spaţiu evanescent ce separă identitatea de alteritate,
și va avea aspectul unui subtil tangaj menit să conserve acest echilibru fluid.
Cum creatura e plămădită din substanţa Creatorului,
apropierea și întâlnirea par inevitabile, consubstanţialitatea dintre
uman și divin fiind utilizată ca pretext al sofismelor lirice. Astfel,
într-o dezvoltare sui generis a parabolei biblice a semănătorului, eul
poetic se absolvă de păcate invocând omnipotenţa creatorului: Iar
dacă vina mea este-a seminţei, / a Ta, Semănătorule, cu cât e / mai
Psalmul VI). Refuzul de a-și asuma stazgâriată pe obrazul lumii? .... (P
tutul divinităţii este formulat cu claritate de către psalmist încă din
Psalmul I (Nu, Doamne! Sunt prea mândru ca să accept / destinul Tău:
să cântăresc ce-i drept / și ce e strâmb - nimica nu mă-mbie.). Extincţia
în transcendent nu e, pentru Proteul modern, un prilej de beatitudine, ca pentru mistici, ci generează anxietate întrucât îl aneantizează eul profund: Bazinu-n care-not e fără apă, / dar spumegă de
Psalhar… / Ah, cum mă strânge / iubirea Ta, - cămașa mea de forţă! (P
mul XX). De aici ambivalenţa limitei, care nu e întotdeauna un fac-

tor de claustrare, putând fi percepută și ca un obstacol protector
pentru fiinţa umană. Dimpotrivă, conform unei aporii a închiderii
și a deschiderii întâlnite și în lirica bacoviană, absenţa graniţelor e
cea care izolează subiectul în neant: Mă aflu - unde? Nici zid de sârmă
/ ghimpată, nici un mirador. / Sunt singur / în Tine, Doamne, ca-ntr-un
vast ospiciu. Se poate vorbi astfel la Doinaș despre o „cenzură transcendentă”, cu o funcţie diametral opusă celei blagiene: ea nu barează accesul omului spre divinitatea, ci împiedică revărsarea
sacrului în imanent, salvând astfel integritatea fiinţei umane.
Limita, în diferitele sale întrupări, este un element constitutiv, un dat al condiţiei umane: Vezi, ca tot atâtea lanţuri, / îmi port
născarea, limba, felul, sexul, - / verigi de plumb și abur ale unei / alegeri
Psalmul IV). Cea mai dureroasă limită este
care, vai!, nu-mi aparţine. (P
cea internă - scindarea omului între spirit și materie - care capăt la
Doinaș, în tradiţia liricii religioase, accente tragice; hibrid grotesc,
omul nu-și găsește locul niciunde în ordinea creaţiei: Doamne, / cumplit de grotescă-i logodna-ntre spirit / și lut/ Monstruasa gâlceavă din
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mine / nu-mi lasă scăpare niciunde, Neantul / și Totul refuză să-mi fie
Psalmul XV). Al semn al singularităţi umanului este reflexprieteni. (P
ivitatea, care-i refuză beatitudinea rezervată pașnicelor dobitoace.
Rupt de unitatea originară a cosmosului, omul este condamnat la o
trăire mediată: Doar nouă, oamenilor, nu este / prielnică gustarea:
numai nouă / oglinda ne aruncă-n faţă chipul / schimonosit. De ce
Psalmul X). Mai mult, ca victimă a „complexului Babel”, a
Stăpâne? (P
„blèstemului graiului”, fiinţa umană e incapabilă să perceapă ordinea ascunsă a universului: Însă ce pot percepe / eu - din cumplita algebră cerească? / Îngerul meu păzitor îmi vorbește / vai! ca și îngerii Tăi
Psalmul XII).
- păsărește… (P
În ciuda acţiunii lor îngrăditoare, aceste limite salvgardează esenţa lui Proteu, împiedicând disiparea individului plonjat în nemărginirea Fiinţei: Doamne, întreg vreau să-ţi stau înainte /
Nu-ngădui să mă-mprăștii în cele / trei scânteieri ale pulberii mele!
Psalmul X IV). Accentuarea acestor diferenţe poate duce la
(P

pierderea consubstanţialităţii uman/divin, la o aliniere ale cărei
semne manifeste sunt mimetismul, stereotipia și lipsa de sens a
actelor personale; frustrat de contactul cu divinitatea retrasă în imperiul transmundan, psalmistului nu-i mai rămâne decât să o mărturisească: Vai! chipul Tău și-asemănarea Ta, - / cum mi s-au scurs de
pe obraz… / Cu cine / mai semăn eu acum? Sunt o maimuţă / a DomPsalmul IX). În mod similar, nici divinitatea nu poate subzista
nului (P
fără co-prezenţa omului, care să dea seamă de măreţia sa. Psalmul
XI mizează tocmai pe ambiguitatea atributului neisprăvit aplicat
dumnezeirii: „nelimitat”, dar și „neterminat”, „nedesăvârșit”.
În virtutea acestei dependenţe reciproce, formă privilegiată de comuniune cu divinul devine jocul, ludicul operând și în
cazul Psalmi lor lui Doinaș ca un „vector” generator al lirismului.
Catabaza unui deus otiosus face din om, după geneză, singura formă
de legitimare a transcendenţei: Tu-ai aruncat din mână zarurile, / și
n-ai mai fost interesat pe urmă / să vezi cum cad. / Ei bine, află,
Doamne, că astrele se mișcă pe elipse / prescrise, piersicii rodesc la terPsalmul VIII).
men. / Dar cei ce joacă astăzi suntem noi, / și numai noi. (P
Omul este singurul capabil să joace și să ducă la perfecţiune jocul
divin, ca și imposibilitatea de a se rupe de el generează o formă de
comuniune intermediară, complementară, în care jocul orfix
dublează jocul divin în două moduri: prin proiecţie virtuală a
chipurilor divinităţii și prin tentativa lui Proteu de a se replia în
funcţie de măștile epifaniei. Astfel creatura și Creatorul își schimbă
mereu rolurile pe vasta scenă cosmică.
De aici imaginarea unor cupluri complementare care
transpun situaţiile ludice sub forma unor moduri ideale de a trăi relaţia cu divinitatea. Uneori, Dumnezeu este coborât pe pământ sub
chipul aproapelui, ca dublare a sinelui: Doamne, nu soare te doresc.
/ Ci umbră venind într-ntâlnirea umbrei mele / cu-aceleași gesturi ca și
Psalmul III). Alteori, cei
umbra mea. / Eu sunt Acesta, fii Tu - Celălalt (P
doi protagoniști sunt prezentaţi ca două existenţe incomplete și interdependente, iremediabil unite; psalmistul poate fi un supus care
intră în palatul regal al divinităţii, un orb care poartă pe umeri demiPsal mul V), un manuscris care își așteaptă iluminarea
urgul orb (P
Psalmul XIII) sau un călător căruia Domnul îi
printr-o lectură divină (P
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Psalmul XVI). Modelul suprem de realizare a acestei co-existenţe este o fuzeste călăuză (P
iune cvasi-erotică ce se conformează imperativului diversităţii în unitate: îţi fac templu / din
Psalmul XVIII).
însuși corpul meu, într-o logodnă / a harului, ce n-are asemănare. (P
Condiţia de reușită a jocului este acceptarea faptului că măștile sunt inevitabil
tranzitorii; altminteri, fixarea lui Proteu într-o formă oarecare l-ar reduce la rangul de simplu obiect. De aceea, multe din ipostazele văzute ca ideale sunt abandonate pe parcurs.
Psalmul XIX, rezumă această metamorfoză prin persiflarea patosului din psalmii precedenţi. Nu este vorba aici de un spirit negator, ci de ezitarea eului liric de a se situa definitiv de partea afirmaţiei sau a negaţiei, opţiune care i-ar anula inevitabil esenţa creatoare.
Nedorindu-și însă pierderea de sine în câmpul infinit al „nevăzutelor”, psalmistul face din
ruga proprie o apologie a imanenţei: Dacă, trezit din timpul fără capăt, / voi fi chemat în rai,
strigat pe nume, / îngăduie. Stăpâne, să-mi recapăt / același trup ce l-am avut în lume: / ca să
domnească-n veci la vămi natale / lucrarea cea dintâi a mâini Tale.
Invocaţia citată dezvăluie, în fond, semnificaţia și originalitatea psalmilor lui Ștefan Aug. Doinaș. Dacă pentru psalmistul arghezian Logosul era doar o capcană pentru a
provoca epifania divinităţii fără chip, monologul polifonic al nestatornicului Proteu configurează o patettică pledoarie pentru sine, un elogiu al aparenţei enunţat într-o retorică ardentă, temperată de tiparele glaciale ale versului.
Euphorion, nr.2, 2002
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Jurnal de traume

Despre
Din specia Angela Marinescu – a poetelor care se confe-

Limbajul acesta scutit de exigenţe e contrapus – premedi-

sează fără milă și fără scrupule, folosind radicalismul mărturisirii

tat, desigur – unor exigenţe radicale, ca și cum Gabriela ar parcurge

nea ca provocare – ar fi și Gabriela Feceoru dacă ar avea ceva din im-

bești/ absolut nu are rost să iubești dacă nu te îndrăgostești/ abso-

pînă la impudoarea „sincerităţii” autenticiste și profesînd confesiuaginaţia neantiferă a Angelei și ceva din forţa ei de a materializa și

sanguiniza notaţiile. Acestea însă îi cam lipsesc, dar nu-i lipsește, în
schimb, religia traumei și masochismul de a face paradă cu ea ca
exerciţiu de exorcizare. Lipsindu-i violenţa imaginativă, Gabriela se
folosește de imaginaţia analitică și-și transformă cartea în canapea

psihanalitică. Din traumă se hrănea și primul ei volum – Blister -, dar

fără aplombul programatic de acum, cel care face din Vorbesc din

nou pozitiv și din nou pozitiv (Editura Charmides, Bistriţa, 2019) un

situaţii existenţiale măsurate în implicări maximale: „dacă nu iu-

lut nu are/ rost să te îndrăgostești”. De la această înălţime se

prăbușește în poemele ei saga idilică: după o partitură imnică, în
care se aud ecouri din patosul de Cîntarea cîntărilor, urmează o

lungă analiză a depresiei amoroase. Sînt secvenţe rupte din naraţiunea iubirii/iubirilor, colocvii cu sine și cu cel plecat/absent, dezbateri de caz, totul dat pe faţă fără rezerve. Printre madrigaluri și

oţăreli trece acest „jurnal” al iubirilor-caznă (sau „corvoadă”, cum

zice Gabriela), de la glose anamnetice aproape de reverie la recri-

manifest al feminismului traumatizat. Un manifest însă fără multă

minări și de la elanuri la sarcasme. Toată desfășurarea pasională

nţial într-un proiect care e, într-un fel, și la marginea experimentu-

solută” a iubirii e sabotată, de fapt, de ethosul dorinţei, văzut ca mo-

ideologie (doar subiacentă), accentul fiind pus pe reportajul existe-

lui. Deși vorbăreaţă nevoie mare și scriind premeditat în contra
criteriului densităţii/densificării, Gabriela, prinsă în vîrtejul spune-

ajunge, pînă la urmă, doar trauma unui „corp jelind”. Ecuaţia „ab-

dalitate a apropierii (spre deosebire de vorbele goale ale emfazelor
amoroase) și transformat în exigenţă maximă: „pentru mine/ dori-

rii, rupe versurile ca pe vreascuri, așa că și dacă ar avea potenţial

nţa este mai sfîntă ca rugăciunea”, zice Gabriela, și atunci devine de

să le bruscheze și pe cele pe care le are. Elanul confesiv atinge, to-

multe frustrări decît dorinţa. Nu lipsește însă nici drama mare, apo-

imaginativ n-ar avea răbdarea să-și contureze imaginile, preferînd
tuși, intensitatea unui dicteu (nu din cele suprarealiste însă), căci

traumele se desfășoară în șuvoi și dau una peste alta. Nici esteti-

cile elitiste nu-i plac Gabrielei, ba din contră, le bravează, alegînd
oralismele și scrisul fără fiţe, mai eficace și, desigur, mai autentic:
„mă pun pe texte de-astea pretenţioase/ cum nu mi-i felu da fac în
felu’ ăsta/ să-ţi convină și tu vii bă ia mai/ dă-o și așa simplu ia mai/

dă-o și fără eleganţă// ia mai zi-mi-o și altfel”. Și chiar o dă, lăsînd ele-

ganţa la o parte și vorbind pe șleau, fără dresuri. Vorbind mai ales

în limbajul intelectual de pe face-book și făcîndu-și auto-analiza în
termenii lui: „mie simţurile mi se activează sunt foarte pe intuiţie”
etc. Nonșalanţa asta (folosită în provocare) nu ascunde însă – ba

dimpotrivă – fondul compasional din care se ridică poemele Ga-

la sine că dezamăgirile vin numaidecît, căci nimeni nu provoacă mai
teoza jertfei risipite, reproșul decisiv: „ţi-am dat și tinereţea mea și
poezia mea și frumuseţea/ mea și cîntecele mele și pe toate le-ai

aruncat în/ același coș tot acolo aveai și rufe și niște prezervative/
folosite”. În altă retorică, e chiar drama la care plîngeau poetesele
de pe vremuri, toate făcînd jertfe totale și zadarnice. Nu e alta nici

reacţia de supărare și retorsiunea aplicată ingraţilor: „mai bine-mi

fac idoli bocancii decît să-mi mai fac idoli/ prietenii imaginari”. Cu

toată faţada provocatoare, curge prin poemele Gabrielei și destul
sentimentalism (și sentiment veritabil, nu mai puţin). Dramă luată
în răspăr și traumă beatificată – acestea sînt liniile ordonatoare ale
unei poezii care mimează vraiștea textuală.

brielei, mai toate dedicate victimelor lumii (și iubirii, firește), celor
striviţi de mașinăria socială: ”sîntem copiii născuţi/ pe rampa gu-

noiului/ acei copii inexistenţi pentru/ ţara lor”. Vectorul compasio-

nal străbate toate poemele Gabrielei, inclusiv sub forma
autocompasiunii (tratată însă incisiv, mai degrabă sarcastic decît
plîngăcios).
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Fără frică, despre și cu Virginia Woolf. Dacă ar fi după mine aș face artă și în comă

Critică literară
La 90 de ani de la publicarea eseului Virginiei Woolf, O cameră numai a ei, cincisprezece scriitoare aparţinând unor vârste biologice și culturale diferite realizează un dialog peste timp,
redactând, din România secolului al XXI-lea, câte o epistolă. Culegerea Dragă Virginia, (virgula se găsește în titlu), publicată la Editura
Black Button anul trecut, se vrea „o cartografiere locală și curentă
a mediului de exprimare al scriitoarelor din România”. Sigur, lăsând
la o parte limba de lemn și tezismul unei astfel de premise, cartea
are cu adevărat poezie, fie ea și socială, și viscerală, și ideologizată,
și statement.
Adela Greceanu deschide epistolarul accentuând asupra
faptului că, în orice condiţii, chiar atunci când femeii scriitoare i se
cere să nu fie revendicativă, identitatea „victimară” a femeii nu trebuie neglijată. Contrar Virginei Woolf care cerea femeii scriitor „să
nu urască, să nu fie furioasă și să nu se teamă”, Adela Greceanu explorează tocmai posibilitatea ca imaginarul creaţiilor feminine să
crească din ipostaza de victimă, dar fiind că există, neîndoielnic, „o
moștenire care vine de mii de ani din mamă în fiică”. Argumentaţia
este vehementă, evocă atât de insultătoarea stigmă a inferiorităţii
feminine, lipsa ei de inteligenţă, insignifianţa socială. Poeta vorbește – și abia aici devine autentică – despre clișeele cu care s-a confruntat atunci când a dat piept cu standardele lumii noastre literare.
Recunoaște că, apucându-se de scris, nu a fost interesată să scrie
„ca o femeie sau ca un bărbat”, ci „a scris pur și simplu”. Apoi s-a întâmplat să înţeleagă cu lumea literară este falomorfă: „Mi s-a spus,
de pildă, că o femeie nu poate crea personaje masculine credibile și
deci să mă concentrez pe personaje masculine. Mi s-a spus că o femeie nu are nicio șansă de a fi o mare poetă, ce poete geniale există
în literatura lumii?, așa că să mă concentrez pe proză. Despre o altă
scriitoare am auzit că e grozavă fiindcă are o frază masculină.”
Acesta este punctul în care poeta se întreabă dacă există realmente
un anume fel de a scrie ca femeie, „cum se cheamă ce fac eu când
scriu”, ajungând la axioma că scrisul, practicat cu rigoare ascetică și
cu cerebralitate, nu poate fi nici un produs al fricii, nici al curajului,
ci un perpetuum mobile impasibil. Firește, în condiţiile în care cel
care scrie (masculin al generalităţii) are „o cameră doar a lui, ceva
bani și experienţă de viaţă”.
Adina Rosetti vrea să fie „doar o contabilă fericită”. Punând portretul propriu în cârca unei ursitoare urâcioase, se vede ca
scriitoare a cărei vocaţie e mereu în echilibru instabil, care „va
umple pagini albe cu cuvinte, din nou și din nou, va părăsi joburi și
căsnicii pentru asta, își va lăsa copiii cu bone și bunici, se va certa cu
părinţii, banii și funcţiile o vor ocoli întotdeauna, precum și orice
formă de spirit practic, totul numai ca să-și împlinească bizarul obicei de-a înșira cuvinte pe hârtie”. Ipostaza de mamă cu veleităţi de
scriitoare este însă cea mai aspră: „momentul trezirii copiilor în48

seamnă întotdeauna sfârșitul scrisului”. Vorbesc despre asta, chiar
punându-și capăt zilelor, și Sylvia Plath, Toni Morrison, Doris Lessing, Elif Shafak, Angela Marinescu, Ana Dragu, Elena Vlădăreanu și
toate mamele care au crescut și copii de carne, nu numai copii de
sânge și nerv, chiar dacă – loc comun al cărţii – complimentul cel
mai de seamă care i se face unei femei scriitoare este că „scrie ca un
bărbat”.
Ana Maria Sandu, pentru care prozaismul realităţii este totuși lipsit de discriminarea de sex, decolează direct dintre vinete
puse la copt. Admite că luciditatea eseului Virginiei Woolf este cu
atât mai tulburătoare, cu cât pare scris în cea mai acută contemporaneitate, „semn că fricile, obstacolele și sensibilităţile unei femei
care scrie nu s-au schimbat prea mult în timpul ăsta”. Tulburătoare
și simbolică este amintirea primei camere, „de studentă”, în care șia trăit prima experienţă a unei „camere separate”, astăzi devenită
încăpere fără acoperiș, „spaţiu complet descoperit”, în locul mesei
unde cândva a șezut scriind, astăzi a crescut o plantă cu, deja, „înălţimea și vigoarea unui pom tânăr”, ca un memento al autoasumării definitive.
Angela Marinescu, precisă ca un stilet, practică o disociere
pentru care, trebuie să recunosc, aș îmbrăţișa-o până la sufocare.
De aceea , pentru poezia din „scrisoarea” ei, pentru intransigenţa
ei mai feministă decât orice lamentare debilă – de altfel, Angela Marinescu este singura dintre scriitoarele reţinute în carte care folosește, în adresare, pluralul, nu din reverenţă desuetă, ci, îmi pare,
din condescendenţă aspră, sfidătoare, tranșantă –, voi cita amplu:
„Pentru că încă mai scriem și noi, am curajul să vă spun cu experienţa de viaţă pe care o am, că nu mă interesează aproape deloc bărbaţii din punctul de vedere pe care l-aţi invocat. Bărbaţii sunt
minunaţi, alergăm după ei negându-i. Îi negăm și în același timp neam da viaţa pentru ei. Bărbaţii sunt o limită a minţii noastre, o limită care ne obligă să inventăm lucruri minunate, cuvinte atât de
rafinate, să suportăm o umilinţă de-o perversitate de mare clasă.
Îmi place atât de mult faptul că trebuie să mă învârt mereu în jurul
acestor cuvinte, fie ele umilinţă sau perversitate, încât mă gândesc
că ne-a fost dat nouă femeilor să nu facem umbră pământului de
pomană. Păi, să te apuci să perorezi în faţa iubitului tău că îl iubești,
că te sufoci fără prezenţa lui, că el reprezintă pentru tine tot ce
poate fi mai frumos pe lumea asta și tu în adâncul sufletului tău să
simţi că pe măsură ce construiești niște fraze, poţi să devii uneori
de-a dreptul criminală. Să curgă sânge din cuvintele astea. N-aș
putea niciodată să mă întorc cu totul cu faţa spre un bărbat și să nu
constat, în momentul în care mă uit în ochii lui, că exact în clipa în
care îl ador, îl și detest. (...) Cuvintele sunt creier în primul rând. (...)
Luând în considerare acest fel de a vedea limbajul, pot să vă spun
că furia despre care vorbeaţi în eseu și pe care o puneaţi pe seama
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dorinţei bărbatului de a fi puternic este cea mai infimă parte din
limbaj. (...) Ne-aţi explicat mult prea posesiv cum că femeile care au
scris înainte sau scriau pe timpul dumneavoastră erau total dependente de starea materială și socială în care se găseau bietele de
ele. Nu-mi pot imagina nicio clipă atâta dependenţă a femeilor –
care strălucesc și în ochii mei tot timpul – de chestiuni atât de joase
cum ar fi banii, starea socială, nu-mi pot imagina aceste lanţuri pe
care ni le tot arătaţi și le tot scoateţi dintr-un cufăr englezesc foarte
bine gândit și lucrat. (...) Înţeleg că nu mai am timp să derapez. Dacă
ar fi s-o fac totuși, îmi daţi voie să vă spun că v-aș face praf teoria
prin care femeile sunt doar niște pisici și, culmea, dependente. Haideţi să vă spun că nu cred decât foarte puţin în ideea asta că arta
poate fi realizată doar în anumite condiţii. Probabil a face artă presupune pentru fiinţa care se ocupă cu asta niște condiţii a priori.
Vreau să vă explic de fapt că perspectiva de a face artă mediocră
pentru că nu ai bani suficienţi sau nu ai o cameră a ta este o înjosire
pe care nu o pot accepta. Parcă m-aţi fi lovit în plex. Dacă ar fi după
mine aș face artă și în comă.”
Dar statutul de femeie și în România, și aiurea, este „destul de cretin și mutilator” pentru Cosmina Moroșan, al cărei discurs
postulează un soi de vânătoare a identităţii „true, true!”, adică opusul lui „true bullshit”. Epistola ei, vertij de cuvinte, se vrea cinică și relaxată, este însă prolixă și maniacală, pletorică și feminină.
Sensibil, exact ca un proces-verbal, autentic, personal este
textul Dianei Bădica, scriitoare care insistă că discuţia fundamentală ar trebui să fie legată de „drepturile omului, nu de diferenţa
dintre femei și bărbaţi” și că utopica, iluzoria „cameră doar a ei” este
încăperea pe care, fără a scrie pe hârtie, dar făcând oameni pe
bune, ar fi trebuit s-o aibă mama și bunica, poate atâtea alte mame
și bunici.
Elena Stancu, vorbind și scriind despre femeile – și fetiţele
– umilite, agresate și omorâte în România, „așa cum nu poate uita
nicio secundă că este femeie când pășește pe stradă, la fel nu poate
uita nici atunci când scrie”. Mai cu seamă fiindcă, de multe ori, scrie
despre femeile care nu pot scrie despre ele însele, dar îi încredinţează poveștile lor, și visează o „cameră doar a ei” pentru Roza,
căldărăreasa din Corcova pe care a ursit-o dorindu-i să devină scriitoare, să scrie despre viaţa ei și despre a celorlalte fetiţe-femei.
Elena Vlădăreanu, într-o naraţiune frumoasă, aduce la suprafaţă zigzaguri de artist cu viaţă de familie, vorbește despre clipele de tăcere greoaie instalate pe nepusă masă, despre care i s-a
spus că se petrec atunci când trece un înger, dar mai ales atunci
când se naște o fată. Liniște care nu seamănă niciodată cu mintea
devenită inertă în faţa haosului lăsat în urmă de propriii copii, minte
haotică, dar care are „haosul unei hărţi” din care nimic, nici copiii,
nici scrisul, nici haosul însuși nu ar putea lipsi. „O cameră doar a ei”
nu numai că nu e de dorit, e mai ales absurdă.
Ioana Bâldea Constantinescu își construiește scrisoarea
cu grijă să nu lase sub uitare nici interdicţiile pe care încă le suportă
femeile, în Turcia ori în Arabia Saudită, nici atrocitatea unor cărţi
poștale cu scene de linșaj în America începutului de secol trecut,
bărbaţi-albi-pe-pod-lângă-trupul-unei-femei-de-culoare: Salutări din
Ohio. Femeia este, de la bun început, seducătoarea, ucigașa, manipulatoarea, complotista, ţapul ispășitor, vrăjitoarea, cea dispensabilă, „copilul căruia nu i se îngăduie să ajungă la maturitate”, cea
neglijabilă, cea invizibilă, briciul lui Occam; poate și de aceea Ioana
Bâldea Constantinescu crede lumea noastră este tulbure: pentru că
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„încă se zbate la marginea unor cuvinte vechi” de care ar trebui să
se lepede.
Lavinia Braniște vorbește despre dificultăţile birocratice
ale scriitoarei: la bancă se recomandă a fi traducătoare, pentru a
simplifica procedurile, este necăsătorită, fără copii, ceea ce, în societatea noastră patriarhală, ar fi descalificant. Totuși, nu se autodefinește ca „o persoană cu uter” și nici nu se arată deranjată de
„masculinul generic în limba română”. În orice caz, femeilor le explică faptul că „nu trebuie să fie martire”; din păcate, cu Lavinia Braniște „ele (...) nu mai luptă deloc”. Nu pentru că ar fi înţeles-o, spune
ea cu resemnare, ci pentru că, „cel mai probabil, sunt convinse că a
pierdut toate trenurile.”
Mihaela Michailov se întreabă „cine ar vrea o femeie din
bucăţi” și, mai ales, admite că tocmai acum, când nu mai are o cameră doar a ei, nevoia de a scrie este mai vorace ca oricând: orice
deprivare este un stimul, iar necesitatea condiţionează organul.
Rucsandra Pop, cu povești de familie straniu-romantice,
are revelaţia – și pentru mine a avut forţa unui pumn în plină figură
– că Iocasta este personaj secundar, ea, care-și pierde copilul, apoi
soţul, apoi se căsătorește cu propriul fiu, apoi fiii ei se omoară între
ei. Femeia este deopotrivă funcţie a tragediei și fundal al ei.
Svetlana Cârstean vorbește despre feminitatea fără lustru, despre femeia care-și recunoaște singurătatea și, hai s-o spunem, feluritele neputinţe: „Prietena mea e scriitoare, are și ea două
camere la dispoziţie, oarecum ale ei. Poeta la care ţin cel mai mult
are și ea o cameră a ei, undeva într-un cartier frumos, plin de verdeaţă. Acum câteva zile am fost la ea. Am luat un uber și am ajuns
în vreo oră, era trafic. Știi ce făcea? Mă aștepta în faţa blocului. Am
crezut că mă aștepta doar pe mine, că voia să se asigure că nimeresc
apartamentul. Dar când am coborât din taxi, a început să strige disperată să-i cer șoferului să coboare. Avea două becuri în mână, unul
ars și unul nou, intact, gata să dea lumină. (...) Uneori totul se reduce la becul din hol și la un șofer care se îndură de tine să-l
schimbe.”
Teona Galgoţiu scrie despre „femeia-bărbat, venită pe un
cal perfect, de departe”. La capătul cărţii, Tatiana Ţîbuleac dă sentinţa: „La fel ca tine (dragă Virginia), iubesc femeile, doar că eu nu le
vreau binele”. Mai mult decât atât, mai vitriolant, recunoaște: „în
toţi acești ani, mii de femei care scriu nu au făcut niciun pas;/ în toţi
acești ani, mii de femei care scriu au scris despre altceva;/ în toţi
acești ani, mii de femei care scriu au ales să nu scrie ca femeile.//
Printre ele și eu. Acum știi cu cine stai de vorbă.”
Suave, înmuiate de nostalgie, încă revendicative, altele dea dreptul revanșarde, unele caline și mângâietoare, celelalte turbionare, visătorii și vivisecţii, epistolele prinse în Dragă Virginia, sunt
un tur de forţă. Mai mult decât orice manifest, ele vorbesc apăsat
despre feminitate, despre maternitate și despre – din păcate – secundariatul scrisului, pus adeseori – și nu cred să fie vorba numai
despre scrisul femeilor –
între parantezele unei realităţi care obligă la câte altele. De aceea,
drept antidot, voi reveni la Angela Marinescu și la degetul ei acuzator: „Dragă doamnă Virginia Woolf, sunteţi o foarte mare scriitoare,
dar am senzaţia uneori că vă alintaţi. Haideţi să gândim o singură
clipă ca niște bărbaţi. Să fim preciși, să fim obiectivi, să nu ne lamentăm, să scriem până ne ţâșnește sângele din nas, să fim libere
cu adevărat și în cazul acesta societatea care ne înconjoară s-ar
putea să nu mai existe. Și atunci să ne-o construim noi.”
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Discreţie incisivă

Critică literară

Poezia catalogată la modul laudativ drept „îndrăzneaţă”
a fost mai mereu adresată volumelor incisive, percutante, viscerale etc. Cu atât mai mult, acest calificativ a tins să devină
poate cea mai meritorie distincţie acordată volumelor scrise de
poete. Evident, absolutizarea acestui criteriu este absurdă, din
moment ce strigătul nu este singura cale de a accesa zone nevralgice ale sensibilităţii. Există, deci, și o poezie a șoaptei deloc
ostentative, a unei intro-/extro-specţii temperate, a cărei „îndrăzneli” se justifică nu neapărat prin mi(s)tificarea unei traume
mai mult sau mai puţin ficţionalizate, ci prin captarea unei atmosfere cu tentă familiară în care tocmai absenţa stridenţelor
contrapunctice, tocmai amortizarea detonărilor iminente dau
consistenţă corpului poetic. Bineînţeles, o astfel de formulă nu
este extrem de recentă, gândindu-mă, de exemplu, la volumele
Kristei Szöcz unde retractilitatea este compensată fie de o dimensiune oniric-livrescă, fie de un avânt muzical-psihedelic. Totuși, dacă există un volum la ora actuală care nu are nevoie de
astfel de pârghii complementare pentru a contempla dintr-un
close distance temperat paradoxurile orizontului domestic, acela
ar fi Scrum, debutul Veronicăi Ștefăneţ (Casa de editură Max Blecher, 2019).
Este greu de precizat în ce constă forţa acestui volum și
asta pare să fie, de fapt, marea sa calitate. Asta pentru că impactul vizat de autoare nu merge pe formula unei scurtcircuitări locale, izolate, prin contactul cititorului cu un singur poem;
energia insidioasă a acestui volum devine coerentă, perceptibilă doar prin actul parcurgerii sale integrale. Dacă ochiul cititorului de poezie s-a obișnuit oarecum să identifice punctual,
aproape la nivel grafic, zonele de tensiune, echilibrul structural
al unui text, de data aceasta „cusăturile” se estompează
aproape în totalitate. Acest fapt este cu atât mai evident cu cât
poezia Veronicăi Stefăneţ nu face niciun fel de abuz sau nu pare
să-și propună o atitudine stilistică exactă, în ciuda omogenităţii sale interne doar rareori sfidată – autoarea nu se complace
nici în contemplări estetice în genul stampelor japoneze, nici în
excese temperamentale care să rezulte dintr-o stare de urgenţă
a scrisului, nici în (auto)ironii frapante, nici într-o fragilitate maladivă, nici într-un activism social vitalist, nici în platitudini ce
ascund mărci ale unei oralităţi autentice ori perle de înţelepciune cotidiană... Tot astfel, într-un prezent obsedat de tentative de restructurare, de conceptualizări ori de post-umanism,
autoarea pare să rămână indiferentă în faţa unor astfel de provocări. După cum ea însăși spune la un moment dat, „dacă înţe50

leg cum funcţionează / mă plictisesc”, ca și cum absenţa unei
mize predefinite care să-i ghideze traseul ar aduce cu sine un
eșec total. Evident, această atitudine nu este lipsită de riscuri,
din moment ce posibilitatea ca această șoaptă să se piardă printre atâtea strigăte nu este scoasă din calcul.
Totuși, volumul Scrum este rezultatul unei priviri sensibile și inteligente fascinate de detalii aparent nerelevante și nespectaculoase, iar poemele care îl alcătuiesc au consistenţa unor
particule de praf care devin perceptibile pe o suprafaţă doar
după o anumită perioadă. A încerca să surprinzi calitatea unui
singur poem este similar cu a încerca să trasezi cu degetul o line
pe această suprafaţă încă neatinsă de trecerea timpului. Senzaţia nu este întotdeauna simultană cu actul lecturii, însă ceea
ce rămâne la final este impresia unei discreţii incisive, prin care
dificila stăpânire a răbufnirii se concentrează în particule disparate de atmosferă domestică de o banalitate insuportabilă:
„câtă spontaneitate îmi oferă alcoolul / câtă muzică trebuie sămi treacă prin plex / pentru ca noaptea să devină suportabilă /
de cât curaj am nevoie ca să cer ajutor / de câtă forţă ca să închid din nou toate ușile / fără regrete”. În același fel, „nu mai
am / așteptări / doar dorinţe / vagi și instabile ca ceaţa într-o
dimineaţă de octombrie (...) / mă plictisește până și curajul”. O
asemenea poezie lasă mai mereu impresia unui gând tăcut, a
unor cuvinte nespuse care, în ciuda absenţei lor, trasează zgârieturi printre rândurile textului. Nimic nu este, deci, condamnat cu vehemenţă. Ba mai mult, autoarea pare să refuze
instinctiv orice tentativă de supraevaluare a suferinţei personale, căci, de fapt, totul ajunge mai devreme sau mai târziu să
fie „semi-drame” ori „pseudo-drame”. În consecinţă, provocarea volumului pare să se dea între poetă și propria sa anduranţă
emoţională în faţa unei revolte înăbușite: „tac și-ţi ascult
respiraţia / te sărut pe tâmplă / ce putem face unii pentru alţii
mai mult de atât?”. Chiar dacă detaliile punctate de textele sale
nu ies decât rareori dintr-o zonă trivial-temperată, ceea ce primează este senzaţia de disconfort, starea de epuizare energetică resimţită la finalul lecturii integrale. În același timp, absenţa
unei reactivităţi asumate până la capăt se datorează, în ultimă
instanţă, unui singur verdict: „absurdul devine palpabil / și apoi
nu mai simţi nimic”. Dar tocmai în acest absurd paradoxal al
unei existenţe minore, care se sufocă între atâtea drame insaţiabile, se află frumuseţea acestui debut nu neapărat „îndrăzneţ”, însă inteligent, bine dozat și extrem de uman.
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Corina Gruber

Fantazia. Avatarurile povestitorului

În martie 2020, întregul mapamond și-a asumat o stare de
latenţă și autoizolare, în încercarea de a evita explozia unui agent
patogen în faţa căruia știinţa nu avea soluţii. Pare un scenariu SF
apocaliptic și distopic, dar e doar realitatea ultimelor luni. Și, după
cum am constatat în timp ce îmi contemplam biblioteca din autoizolare, nu e naraţiunea unei proiecţii în viitor, ci, mai degrabă, e o
naraţiune a regresiei în trecutul îndepărtat al umanităţii, din care
se desprinde lecţia supravieţuirii prin povestire.
În 1348, Florenţa era răvășită de o nouă izbucnire a ciumei, ce avea să reducă drastic populaţia întregului continent. Detaliile de natură medicală, sociologică și economică nu sunt relevante,
pentru că lumea de astăzi e cu totul alta. Rămâne însă relevantă
una dintre consecinţele de nivel artistic, pentru că ea deschide o
poartă înspre complexităţile psihicului uman, mai exact, înspre capacitatea sa evazivă și regenerativă. Compus, probabil, între 1348
și 1353, Decameronul lui Giovanni Boccaccio este probabil prima
proză complexă din literatura europeană. Textul reprezintă o serie
de povestiri în ramă, o colecţie de 100 de nuvele, povestite de către
10 nobili florentini ce se refugiază din calea ciumei la o vilă de lângă
Florenţa. Cei 10 povestitori propun, fiecare, câte o temă zilnică a povestirilor, pe care ceilalţi o urmează, ajungându-se să se relateze 10
povestiri în fiecare din cele 10 zile. După cum arată nenumăraţi exegeţi de-ai lui Boccaccio, complexitatea acestui text rezidă tocmai în
rama conturată de către narator, numită, în textul original, „cornice”. Ea instituie un cadru apocaliptic, marcat de teroarea bolii,
din care ia naștere imaginea celui care oferă o portiţă de scăpare, indiferent cât de metaforică e aceasta, ipostaziat în figura povestitorului. Pentru diverși exegeţi, povestitorul (în realitate povestitorii,
dar ei se dovedesc a fi simple măști ale unei conștinţe unice) lui Boccaccio devine, pe rând, moașă, proxeneti și tămăduitori. Martin
Marafioti își bazează teza naratorului-tămăduitor pe recomandările
medicilor medievali de menţinere a unei stări de bună-dispoziţie,
benefică psihicului persoanelor izolate, dar merge și mai departe,
identificând un scop profilactic al naraţiunii, dar și o funcţionare organică a povestirilor din Decameron, redate într-o manieră similară
tratatelor medicale medievale. Astfel, implicând tehnici de analiză
a discursului și interpretări psihanalitice, volumul lui Marafioti demonstrează rolul profilactic al actului narării în epoca medievală.
Analizând același text, Richard Kuhns explorează povestirile și rama
acestora prin prisma temei principale, sexualitatea umană. Prin intermediul punerii în abis de natură textualistă, Kuhns dezvăluie faptul că naratorii din Decameronul exercită asupra cititorului aceleași
acte de seducţie despre care relatează în povestirile lor. Capitolul
median al cărţii prezintă chiar modul în care, prin metamorfoza corpului redată în povestirile IV, 1 și VIII, 7, actul narării în sine devine
o metaforă a „trupului sexual” și, în oglindă, sexualitatea devine metafora „actului narării”ii. Astfel, în Decameronul, rama narativă de2/ 2020
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Fantazia
vine esenţă a mesajului textului, pretext pentru introducerea unor
personaje-narator multi-funcţionale și, în același timp, asigură un
fundal îndeajuns de terifiant pentru ca să justifice crearea unor astfel de naratori. Autorul creează imaginea unui haos social cu impact
profund, cauzat de boală, în care regulile morale și sociale dispar. Pe
acest fond, poveștile își justifică tematica preponderent sexuală, dar
în același timp, la un nivel mai profund, oferă cititorului contemporan cu autorul o trapă de evadare din realitatea sumbră în care trăiește, deschizând o poartă psihanalitică a părăsirii inhibiţiilor, dar și
a redefinirii individualităţii. Nu e de mirare, deci, că în 2020, la o simplă căutare pe Google, rezultatele obţinute pentru cuvintele-cheie
„Decameron” și „pandemic” (trad. pandemie) redau articole din
presa contemporană, care se pare că îl redescoperă pe autorul medieval italiani.
Tema naraţiunii seducătoare, capabilă să anihileze timpul
și să seducă mintea umană până la a o scoate din realitatea înconjurătoare, capabilă, în definitiv, să eludeze moartea nu e însă apanajul lui Boccaccio. Povestirea în ramă există din timpuri străvechi,
iar textele ce au precedat Renașterea italiană, cum e și cazul Decameronului, nu au făcut altceva decât să re-descopere modele ale Antichităţii, uitate vreme de 1000 de ani. Și, dacă în cazul lui Boccaccio
actul de seducţie narativă nu e altceva decât o consecinţă voalată a
povestirii, bine ascunsă în spatele materialului narativ, alte serii de
povestiri în ramă, cu rădăcini mult mai vechi, își asumă actul de seducere a ascultătorului/ cititorului drept premisă esenţială, condiţie
primă a eludării morţii. E vorba de enormul corpus de texte intitulat O mie una de nopţi, o creaţie colectivă a lumii arabe din epoca de
aur a Islamului (secolele VIII- XIV) tradusă în franceză în 1704 și în
engleză în 1882. Poveștile din O mie una de nopţi au devenit cunoscute în întreaga lume, întrucât poartă în ele acel sâmbure al fascinaţiei exotice și orientale, ce i-a cucerit și pe romantici atunci când
s-au întors spre acea lume supranaturală cu djini și vrăjitori, spre
tărâmurile deșertice și spre orașele labirintice creînd ceea ce avea
să devină genul literar fantasy contemporan.
Istoria poveștilor (și a miturilor) din O mie una de nopţi, sursele lor de inspiraţie, influenţele adunate în naraţiuni și impactul
asupra culturii contemporane sunt extrem de dificil de identificat
și catalogat. Aspectul care face acest corpus de texte eminamente
relevant pentru tot ceea ce însemnă naraţiunea ce seduce este prezenţa Șeherezadei, prototipul povestitorului capabil să păcălească
moartea prin arta sa. Șeherezada e naratorul prim al poveștilor cuprinse în O mie una de nopţi. Poveștile ei includ alte povești, cu naratori secunzi sau terţi, ajungând până la al optulea nivelv.
Naraţiunea iniţială ajunge astfel să fie uitată, dar, până la urmă,
toate povestirile se reîntorc la matcă, la nopţile în care Șeherezada
îl cucerește pe sultan cu aventurile pe care i le povestește. Uitarea
(care, în primul rând, îl vizează pe ascultătorul celor povestite) e ne51
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cesară pentru supraviţuirea Șeherezadei. Naraţiunile incluse una în
cealaltă funcţionează dual, atât ca parte a întregului, cât și ca elemente de sine stătătoare. De fapt, multe dintre cele mai cunoscute
povestiri au rămas în memoria colectivă drept naraţiuni de sine stătătoare, unele dintre ele nefiind nici măcar parte a corpusului original de texte, ci reprezentând adăugiri ale diferiţilor traducători,
plasate printre textele originale în momentul traducerii în limbi europene.
Tehnica povestirii în ramă, folosită ca principiu de pornire
în O mie una de nopţi reprezintă una dintre cele mai vechi tehnici
narative. Identificabilă inclusiv în textele folclorice ce se bazau pe
povestire orală, tehnica povestirii în ramă evocă o relaţie complexă
între povestitor și ascultătorii săi, ce nu poate exista decât în baza
unei comunicări permanente între cele două instanţe. Astel, orice
naraţiune în ramă presupune existenţa prealabilă a unui pact narativ, de care sunt conștienţi atât povestitotul, cât și ascultătorii și
cititorii. Rama celor O mie una de nopţi relatează povestea sultanului Shahryār, ce află despre infidelitatea cumnatei și a soţiei sale.
După ce le condamnă la moarte pe ambele, el ia decizia de a se căsători doar cu fete virgine, pe care le condamnă la moarte la scurt
timp după căsătorie, pentru a nu le lăsa timp să îi fie infidele. Când
în cetate nu mai rămân decât fiicele vizirului, Șeherezada, una dintre ele, se oferă să devină soţia sultanului, convinsă că îl poate opri
din seria de crime. Cititoare pasionată și posedând o educaţie ce excelează în domeniul poeziei, Șeherezada începe să îi povestească
sultanului o serie de povestiri, pe care le leagă între ele, neterminând niciodată acţiunea vreuneia pe parcursul unei singure nopţi.
De fapt, naraţiunea e în așa fel calculată încât Șeherezada să ofere,
înainte de fiecare răsărit, un moment de tensiune narativă care să
menţină viu interesul sultanului pentru povestire până în următoarea noapte. Ea reușește să supravieţuiască astfel timp de 1001
de nopţi, iar la final, când e convinsă că sultanul și-a depășit neîncrederea, Șeherezada își încheie povestirile. Ea cere clemenţă pentru cei trei copii pe care îi avea împreună cu sultanul și pentru sora
ei și afirmă că e gata să moară. Sultanul, însă, o lasă în viaţă, fiindcă,
pe parcursul celor 1001 de nopţi, Șeherezada reușește să îl seducă,
să îl facă să se îndrăgostească de ea și să îi acorde încredere.
Extrapolat, Șeherezada devine prototipul povestitorului
capabil să subjuge mintea ascultătorului, să îl seducă, oprind astfel
timpul și salvându-se de la moarte. Mulţi scriitori au remarcat, dea lungul timpului, acest simbolism al povestitoarei- seducătoare din
O mie una de nopţi, dar niciunul nu a căzut sub vraja ei la fel ca romancierul John Barth „Aventura mea cu Șeherezada e una veche,
continuă. În timpul studenţiei, am lucrat în biblioteca de literaturi
clasice a Universităţii John Hopkins, ce includea cărţile necesare Seminarului Oriental. Mă puteam pierde cu orele în acel labirint spendid și mă puteam intoxica și amplifica cu povești. M-am îndrăgostit
îndeosebi de ciclurile marilor povești, ca Oceanul poveștilor al lui Somadeva, O mie una de nopţi a lui Burton, Panchatantra și Decameronul. Dacă va exista vreodată ceva care să mă facă scriitor, va fi acea
digestie a acestui festin de povestire.”v Pentru jocul specific naraţiunii postmoderne, Șeherezada e o inepuizabilă sursă de inspiraţie, după cum dovedesc și textele aparţinându-i lui Barthes ce aduc
la viaţă personajului Șeherezadei (romanele Chimera și The Last
Voyage of Somebody the Sailor).
Dincolo de ludicul postmodern și de fascinaţia exercitată
de Șeherezada văzută ca povestitor arhetipal, O mie una de nopţi re52
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prezintă o cufundare completă în magma începuturilor literaturii, o
zonă stranie de întrepătrundere a mitului cu ficţiunea. În același
timp, corpusul de texte este una dintre cele mai evidente căi prin
care fascinaţia romantică pentru magie și mister și-a găsit drumul
în literatura occidentală, detronând absolutismul raţiunii ce caracteriza epoca clasică. Influenţele ce pot fi identificate în corpusul de
texte sunt în același timp diverse, dar și incerte, dată fiind vechimea unora dintre miturile prezente. O primă posibilă sursă de insipraţie poate fi reprezentată de diverse povești indiene. Majoritatea
reprezentărilor folclorului indian în O mie una de nopţi e constituită
de poveștile cu temă animalieră. Mai interesant este însă motivul femeii-povestitor ce își salvează viaţa prin intermediul poveștilor narate. Acesta provine din folclorul persanvi via folclorul indianvi și se
regăsește, așa cum se întâmplă cu multe motive derivate din conţinutul mitic, inclusiv în texte religioase sacre, ca de exemplu Vechiul
Testament. Conform lui D.B MacDonald, povestea Șeherezadei e inspirată de același mit persan ce a inspirat și povestea reginei Esther,
regina iudaică a regelui persan Ahasuerus, care reușește să salveze
viaţa evreilor cu ajutorul abilităţilor sale retoricei. Astfel, se conturează imaginea unui arhetip al femeii abile, inteligente, ce reușește
să supravieţuiască datorită capacităţii persuasive. Interesant e
modul în care acest arhetip traversează istoria culturii umanităţii
încă din Antichitate și felul în care el se metamorfozează în fiecare
cultură, relevând, de fapt, pârghiile psihologice interne ale funcţionării diferitelor popoare în diferite timpuri. Astfel, dacă Esther apelează la persuasiune și retorică, Șeherezada devine imaginea
artistului, ce convinge captivând și vrăjește mintea ascultătorului,
făcându-l să uite de tot ceea ce îl înconjoară.
Temele și tehnicile narative pe care le dezvăluie avalanașa
de evenimente și de personaje din O mie una de nopţi reprezintă fundaţia solidă și complexă care a constituit sursa influenţei acestui
corpus de texte asupra literaturii mondiale și a culturii populare.
Dacă rama povestirii (și implicit prezenţa Șeherezadei) e adeseori
lăsată în plan secund, lucrurile stau cu totul altfel în cazul temei destinului, a motivului anticipării, a temei misterului, a poeziei inerente
a textelor și, nu în ultimul rând, a elementelor de fantasy. Dacă influenţa Nopţilor asupra literaturii arabe culte e limitată, deoarece
lumea medievală orientală preţuia mult mai mult poezia și chiar și
în zilele noastre textele sunt mai degrabă considerate a fi folclorx, influenţa asupra literaturii europene nu poate fi tăgăduită. Cu toate
că primele traduceri în limbi europene de largă circulaţie sunt datate în secolul al XVII-lea, există similitudini între poveștile celor O
mie una de nopţi și lucrări apărute mult înainte. Astfel, se pare că,
parţial, poveștile arabe fuseseră traduse încă din perioada medievală în spaniolă, ajungând să îi influenţeze pe diverși autori ca Juan
Manuel sau Ramon Llull. De aici, temele și imaginile (identificabile
în ocurenţe supranaturale) ajung la autori mai cunoscuţi, ca Chaucer cu ale sale Povestiri din Canterbury sau Boccaccio cu Decameronul (ambele construite pe baza tehnicii povestirii în ramă, ce se
regăsește și în O mie una de nopţi). Mai mult, Robert Irwin identifică
și existeţa unei traduceri din greacă în română a Nopţilor, datată din
secolul al XVII-leax. Însă influenţa cea mai mare asupra literaturii
europene a fost exercitată după secolul al XVIII-lea. Ediţia Galland,
apărută în 1704 în Franţa a coincis cu interesul publicului pentru
așa-numitele „povești cu zâne” (fairy stories t.a). Dincolo de această
zonă de interes, apariţia romantismului și preocuparea scriitorilor
pentru depășirea prozaicului și a raţionalităţii clasice au determi-
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nat o amplificare a influenţei Nopţilor în această epocă literară. A.S
Byatt remarcă interesul romantic pentru Nopţile arabe „În poezia
britanică romantică, Nopţile Arabe au însemnat opoziţia miraculosului faţă de mundan și a imaginaţiei faţă de prozaismul cotidian”xi.
Mai mult, în 1908, Martha P. Conant încoronează Nopţile drept „nași
de botez ai romanului britanic”xi (afirmaţie întâmpinată, evident, cu
multă ironie din partea criticilor contemporani, ce reveneau, la începutul secolul XX, pe o pantă a raţionalismului epicxi).
În literatura romantică (și nu numai) de secol XVIII se găsesc nenumărate exemple ale influenţei povestirilor arabe, în special în cea de limbă engleză. Astfel, lucrările lui John Keats
demonstrază familiaritatea autorului cu universul Nopţilor. În Endymion apar mituri desprinse din lumea orientală, iar mitologia din
Hyperion e inspirată din O mie una de nopţi. Critici ca Sidney Colvin
au remarcat prezenţa unei „jonglerii cu spaţiul și timpul, în spiritul
celor O mie una de nopţi”x. Astfel, în ciuda faptului că niciodată Keats
nu a fost un orientalist convins, câteva dintre operele sale demonstrază interesul în această direcţie. Tot o direcţie orientalistă e
prezentă în poemul Kubla Khan al lui Samuel Taylor Coleridge, poetul fiind fascinat, după cum se poate deduce din dinscursul intitulat
On the Arabian Nights Entertainment, de prospeţimea narativă și de
imagine pe care Nopţile arabe o aduc în cultura europeană. În secolul al XIX-lea, influenţa textelor arabe e din ce în ce mai evidentă în
literatura romantică. Astfel, Lord Byron construiește personaje în
maniera celor orientale în The Giaour, surprinzând perfect funcţionarea simbolurilor islamice. Robert Southey duce lucrurile mai departe în direcţia fantasticului romantic, populându-și poemele cu
magicieni și obiecte magice. Însă direcţia ce stă la baza literaturii
fantasy este cel mai bine conturată în texte aparţinând lui Robert
Louis Stevenson și Edgar Allan Poe. Poe scrie o proză scută intitulată
A o mie doua poveste a Șeherezadei, în care urmărește a opta călătorie a lui Sinbad Marinarul, descriind o serie de ciudăţenii pe care
acesta le întâlnește. Stevenson publică o colecţie de proze scurte, intitulată Noile nopţi arabe, cu acţiunea plasată în Europa, care se revendică, prin structură și scriitură, de la O mie una de nopţi. Mulţi
dintre acești autori, indiferent că au aparţinut mișcării romantice
sau nu, au influenţat multiple generaţii de scriitori care i-au urmat.
Astfel, prin influenţa lor, cele O mie una de nopţi au devenit o piatră
de temelie pentru evadarea imaginativă de care a avut nevoie literatura fantasy.
Povestitori au existat de când lumea, de dinainte de nașterea artelor. Astăzi, funcţionalitatea lor e automat corelată cu
rolul artistic, cu scopul estetic și, implict, cu supunerea la nenumărate norme de breaslă, gen literar, opţiune a publicului sau dorinţă
a editorilor. Însă, dincolo de toate acestea și poate, mai presus
decât ele, rolul povestitorului e altul. Ca orice artist în accepţiunea
aristotelică, povestitorul trebuie să provoace catharsisul celor ce îl
ascultă sau citesc. Evident, pentru a face asta, poate urma norme și
respecta reguli, se poate conforma unui grup sau altul, poate apela
la tot felul de tehnici și teorii. În mod esenţial, însă, povestitorul trebuie să rămână tămăduitorul și cel capabil să seducă publicul. Astfel, el își atinge scopul suprem, adică oprirea timpului și astfel
reușește să evadeze, chiar dacă doar pentru câteva secunde, din
permanentul orizont al morţii. Indiferent că se numește Șeherezada
sau e un nobil florentin din Evul Mediu, indiferent pentru ce gen literar optează, orice povestitor are în sine acest potenţial, datorită
artei sale.
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Guillaume Apollinaire – între Orfeu și Anti-Orfeu

Avatarele lui Orfeu
Guillaume Apollinaire (pseudonim literar derivat de la numele lui Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky) este
poetul situat, ca să întrebuinţez expresia din titlul unei cărţi a comparatistului Pierre Brunel, “ între două lumi”(1. Aceste două lumi,
veche și nouă, sunt evocate de poet cu stilul său sentimental-ironic
în poemul Zonă, care deschide volumul Alcooluri apărut în 1913 :
“În cele din urmă de această lume veche obosit ești
Păstoriţo o turnule Eiffel turma de poduri behăie-n
zorii acești
De-antichităţile greacă și romană iată-te sătul pînă
peste urechi
Aici pînă și-automobilele au aerul de-a fi vechi
Singură religia a rămas nou-nouţă ea în orice caz
Ca hangarele din Pont-Avion de simplă-a rămas”.
Modernitatea „nu poate șterge – scrie Pierre Brunel – « lumea
veche», pentru că aceasta reînvie ca o păstoriţă în chip de turn Eiffel”(2, dezvăluind structura contrapunctică în palimpsest a celor

două lumi, ceea ce “permite întoarcerea miturilor într-un univers
poetic care ar trebui să le excludă”(3.
Între aceste mituri reiterante în modernitate se află și
mitul lui Orfeu ca mit fondator al poeziei lirice, reinterpretat de
Apollinaire parodic în ciclul de micro-fabule Cortegiul lui Orfeu, pentru a contempla trecutul – remarcă Irѐne Gayraud – “ca un proces
orfic inversat”(4, în care poetul mitic dispărut continuă să cînte prin
intermediul tuturor vieţuitoarelor:
„Ca Tracul magic o delir
Pe struna lirei cînt înșir
La cîntu-mi și-al ţestoasei cînt
Trec lighioanele pe rînd”.
Ţestoasa)
(Ţ
Așa încît editorul operei sale de mai tîrziu, Michel consideră că
”Orfeu nu joacă, în ciuda aparenţelor, un rol determinant în opera
lui Apollinaire”(5, deoarece nu și-a asumat trăirea coborîrii în Infern,
fiind doar un motiv literar.
În volumul Alcooluri, există și un poem cu titlul Cortegiu,
reprezentînd așteptarea (re)întrupării Orfeului dezmembrat în mulţimea de oameni “care soseau mereu și care erau eu însumi/ Pe
rînd purtau și ferecate frînturile din mine însumi”, pentru a da tonul
unui cîntec nou, născut, ca și imnul orfic antic, din vocea corală a
poporului cu care poetul se identifică:
“Și cu încetul m-am clădit așa precum înalţi o turmă
Noroadele se-ngrămădeau și-atuncea m-am ivit eu însumi
Alcătuit din mii de trupuri și mii de lucruri omenești”,
cortegiu din care ar putea face parte și femeile cărora acest mare
poet al iubirii, în ciuda faptului că întotdeauna a fost “rău iubit“, cum
și-a intitulat cîntecul său trubaduresc și cum prietenul său Marcel
Adéma l-a prezentat într-o carte(6, le-a dedicat « à chaque femme
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un poeme », ba chiar un întreg volum (vezi Poeme pentru Lou) :
Annie Playden, Marie Laurencin, Louise-de Coligny-Chatillon, Madeleine Pagѐs și Jacqueline Kolbs, tot atîtea chipuri ale unei Euridice
infidele, numărîndu-se mai degrabă printre Bacantecare, ceea ce
înseamnă – remarcă Michel Decaudin – ”o inversare a mitului”(7 . Cu
Jacqueline Kolbs, Apollinaire s-a căsătorit abia în ultima lui săptămînă de viaţă, murind de gripă spaniolă, după ce a supravieţuit ca
rănit în război, la numai 38 de ani. Tuturor oamenilor poetul le ceruse deja iertare, în maniera maestrului său medieval François
Villon, în poemul premonitoriu Frumoasa roșcată, care încheie volumul Caligrame :

“Dar voi să rîdeţi să rîdeţi voi de mine
Oameni de pretutindeni și voi de-aicea mai ales
Căci sunt atîtea lucruri ce nu cutez să le rostesc
Atîtea lucruri sunt pe care nu m-aţi lăsat să le rostesc
Fie-vă milă de mine“.
Orfeu modern, Guillaume Apollinaire ”înaintează – remarcă tot Irѐne Gayraud – privind spre trecut”(8, oscilînd între nostalgia vieţii trăite în armonie cu natura din orizontul lumii vechi și
entuziasmul futurismului și al suprarealismului faţă de invenţiile
tehnice contemporane, care deschid orizontul noii lumi. Pentru
André Breton, mentorul suprarealismului , Apollinaire a fost ”ultimul poet”(9 vechi și, aș spune în continuare, primul poet nou. Poetul se află, așadar, în punctul de intersecţie a celor două lumi și, cum
în orice intersecţie sosesc drumuri și pornesc altele, tot astfel în
opera lui se întîlnesc ecouri, semnalate de Michel Décaudin în notele dintr-un ”dosar” al volumului Alcooluri(10, din poezia trubadurilor medievali și a lui François Villon, dar și din poezia romanticului
Alfred de Musset și a simbolistului Paul Verlaine, cu tonurile date
de el însuși noii poezii, realizînd o ingenioasă sinteză între tradiţie
și modernitate.
Apollinaire însuși, reflectînd asupra ”spiritului novator
care se anunţă”, în eseul Spiritul novator și poeţii, manifest testamentar publicat în 1918, consideră că moștenește de la clasici ”un
solid bun-simţ, un spirit critic îndrăzneţ, pătrunderea generală a
universului și a sufletului omenesc, și un simţ al datoriei care verifică sentimentele”(11, iar de la romantici, ”o curiozitate care îi împinge să exploreze toate domeniile proprii, să furnizeze o materie
literară aptă pentru exaltarea vieţii sub orice formă se prezintă
ea”(12, acordînd spiritului novator rolul de ”a investiga adevărul, a-l
căuta tot atît de bine, spre pildă, atît în domeniul etnic ca și în cel
imaginativ”(13, în care ”libertatea și ordinea se confundă”, manifestîndu-se sub forma surprizei, numită de el ”marea forţă nouă”(14. Așadar, o investigare a adevărului ”începînd – scrie Laurence Campa în
monumentala ei monografie – de la faptul cotidian”(15.
Această concepţie despre poezie ca amestec fecund dintre
tradiţie și modernitate sau, ca să mă exprim în termenii lui Marcel
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Raymond – ”dintre poezie și antipoezie”(16 este ilustrată chiar de
structura volumului Alcooluri, în care alături de modernul ”poem simultaneist” Zonă, realizat prin scriitura telegrafică recomandată de
Marinetti în Manifest tehnic al futuri smului din 1912, constînd în
”eliberarea cuvintelor”(17de reguli gramaticale și suspendarea semnelor de punctuaţie, pentru derularea cinematografică a imaginilor:
”Și preschimbat în pasăre acest veac se înalţă precum Isus
Demonii ridică din abisuri capul să-i vadă scînteia
Spun ca-l invită pe Simon Magul din Iudeea
Ţipă că dacă știe fura să-i zică fur
Îngerii-i zboară frumosului zburător împrejur
Icar Enoh Ilie Apolloniu din Tyana
În jurul primului avion fîlfîindu-și pulpana
Să treacă-ngăduie cînd și cînd purtătorilor
Sfintei Cuminecături
Preoţii care veșnic suie ducînd pîinea sfinţită la guri”,
în contrapunct apare Podul Mirabeau, poem în care răzbat ecouri
din romanţele erotice ale trubadurilor sau ale lui Verlaine, dezvăluind – ca să-l citez tot pe Marcel Raymond – ”o muzicalitate tandră
și melancolică”(18, proprie firii sentimentale a lui Apollinaire, care rămîne pe pod fără să plonjeze în adîncuri:
”Subt podul Mirabeau curge-n tăcere
Sena și dragostea mea
Să-mi amintesc că tu plăcere
Veneai mereu veneai după durere

E zi e noapte bate-un ceas
Trec zilele eu am rămas”.
În Caligrame (1916), Apollinaire este mai inventiv în privinţa tehnicii poetice, ca urmare a influenţei exercitate asupra gîndirii lui creatoare de pictorii Pablo Picasso, Georges Braque ș.a.,
prezentaţi în volumul Meditaţii estetice. Pictorii cubiști, care aparţin, conform denumirii date de el, ”cubismului orfic”, definit drept
”arta de a picta ansambluri noi cu elemente luate, nu din realitatea
vizuală, ci create în întregime de artist și căreia îi conferă o realitate
puternică”(19. În poezia sa, cubismul orfic constă în descompunerea/
dezmembrarea unităţii organice a fiinţelor și lucrurilor ce duce – din
perspectiva lui Jean Burgos – la ”o viziune fragmentată a lumii”(20,
recompunîndu-se spontan și simultan după o logică a arbitrarului,
care anticipează dadaismul și suprarealismul, denumirea acestuia
din urmă fiind inspirată de el însuși în subtitlul dramei Sînii lui Tiresias (1917), în prefaţa căreia scrie că aceste experimente ”fac să i se
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Umbră multiplă rămîneţi de-a pururi în braţele soarelui
Voi care mă iubiţi destul ca să nu mă mai părăsiţi
niciodată
Voi care dansaţi în soare fără să faceţi praf
Umbră cerneală a soarelui
Scris al luminii mele”.
Spiritul novator se definește mai ales ca explorator al limbajului ca materie a poeziei, distrugîndu-i clișeele și alcătuind ludic
noi combinaţii de cuvinte în imagini insolite ce provoacă surprize
cu efect de șoc asupra cititorului, cum se întîmplă în poemul Ferestrele:

”Berbecii cîntă arii de-ţi vine să te omori
Pentru oile scăpate din sclavie
Și gîsca ga-ga trompetă la nord
Unde vînătorii de ratoni
Răzuiesc pieile
Scînteietor diamant
Vancouver
Unde trenul alb de zăpadă și de focuri
nocturne fuge de iarnă
O Paris
De la roșu la verde tot galbenul se pierde
Paris Vancouver Hyeres Maintenon
New-York și Antilele
Fereastra se deschide ca o portocală
Frumosul fruct al luminii”,
deschizînd largi ferestre spre o nouă poezie/ artă în care, ca un profet, anunţă – spre a-l cita pe Pascal Pia – o ”religie a viitorului”(23.

Apollinaire merge și mai departe în acest volum, încercînd
să realizeze o nouă sinteză a artelor într-un gen de picto-poezie prin
ingenozitatea punerii poemelor în pagină, ale cărei versuri libere reproduc tipografic forma lucrului sau fiinţei, dînd naștere, așa cum el
însuși îl numește, unui ”lirism vizual”(24, ca de pildă:

arate înainte lumi noi care-i lărgesc orizonturile, multiplicîndu-i necontenit viziunea”(22. Unul dintre aceste ”poeme de pace și război”,
cum se subintitulează Caligramele, dedicate camaradului Rene Dalize, poet ”mort pe cîmpul de onoare”, este Umbră, alcătuit dintr-un
evantai de imagini surprinzătoare prin asocierile verbale inventate
de Apollinaire pentru a reînvia orfic ”umbrele celor morţi în război”
cu lumina scrisului său:
”Părelnică umbră voi vă rotiţi
Luînd forma schimbătoare a umbrei mele
Un indian pe-afetul de tun zăcînd pe vecie
Umbră de pretutindeni venind cu mine-n tot locul
Și totuși voi nu m-auziţi
Voi nu mai știţi divinele-mi poeme
Destine
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Acuzat de unii critici că a distrus poezia, Apollinaire îi răspunde într-o scrisoare prietenului său Andre Billy, autor și el al unei
cronici favorabile dar cu unele rezerve, declarînd că ”în ceea ce privește învinuirea de a fi un distrugător, o resping categoric, că n-am
distrus niciodată, ci dimpotrivă am încercat să construiesc. (...) Cît
despre Caligrame, ele sunt o idealizare a poeziei verslibriste și o precizie tipografică într-o epocă în care tipografia își termină strălucit
cariera, în zorile mijloacelor noi de reproducere, cinematograful, patefonul”, adăugînd cu amăriciune în final: ”Dacă-mi voi înceta întro zi căutările, va fi numai din oboseala de a fi tratat drept zevzec,
pentru că dibuirile par absurde celor care se multumesc să calce pe
căi bătute...”(24.
El a intuit însă sfîrșitul acestui eon orfic în titlul poemului poemului
Zonă:
”Și bei din alcoolul ăsta ce ca însăși viaţa ta frige de viu
Viaţa-ţi băută cum se bea un rachiu
........................................................
Adio Adio
Soare gît retezat”,
în care soarele reprezintă zeul luminii și al armoniei lumii, Apollo,
căruia poetul se credea destinat chiar prin numele său. Juxtapunerea dintre acest simbol și imaginea șocantă ”gît retezat” dezvăluie
conștiinţa rupturii omului modern de transcendenţă. Lumea care
urmează va sta, ca și poezia ei, sub semnul întoarcerii lui Dionysos,
zeul nopţii și al haosului primordial, cel sfîrtecat de titani în mitologia greacă, la fel ca Orfeu de Bachante, din a căror fuziune se va
naște Anti-Orfeu. Răsturnare nietzcheeană de valori, opuse celor
tradiţionale, care se joacă de-acum doar în imanenţă. Fenomenul a
fost anticipat de Baudelaire, Mallarmé și, mai ales, de Rimbaud,
maestrul absolut al avangardelor, odată cu care ”poezia poate fi
descrisă cu mult mai exact – scrie Hugo Friedrich în Structura liricii
moderne – în categorii negative decît prin cele pozitive”(25.
Guillaume Apollinaire marchează, prin latura cea mai novatoare a operei sale, trecerea de la paradigma poeziei orfice inventată de grecii antici la o nouă paradigmă, în care – susţine Matei
Călinescu – ”condiţia poeziei devine căutarea, investigaţia permanentă, experimentul”(26, al cărei prim avatar a fost reprezentat de
avangarde: futurism, dadaism și suprarealism, ieșite din mantaua
lui. Din acest moment, poetul devine un anti-Orfeu, iar poezia, antiorfică.
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Roberto Bolaño – experiment narativ, ficţiune și (auto)biografie

Carte străină
Roberto Bolaño a definitivat textul romanului său, Anvers, în
anul 1980. Cu toate acestea, convins de refuzul pe care l-ar fi întâmpinat din partea editorilor, a amânat publicarea sa vreme de
mai bine de două decenii, astfel că textul a văzut lumina tiparului
abia în 2002, cu un an înainte de moartea prematură a autorului.
De altfel, Bolaño însuşi afirma că a scris această carte doar pentru
sine, subliniind chiar el permanenta provocare pe care Anvers o reprezintă pentru cititor. Ignacio Echevarria, legatarul să testamentar a numit-o chiar „Big Bang-ul universului ficţional al lui Bolaño” –
şi pe bună dreptate. Căci, deşi adept declarat al experimentelor la
nivel narativ şi gata oricând să inoveze la nivelul formei sau al structurii, aici scriitorul chilian pare că se depăşeşte pe sine, în sensul că
ignoră deliberat sau chiar calcă în picioare toate convenţiile consacrate ale prozei moderne. Desigur, cititorii obişnuiţi cu maniera sa
aparte de a scrie ştiu prea bine că acest lucru se întâmplă în majoritatea creaţilor lui, numai că, în Anvers, totul pare a fi deconstruit
în mod programatic, semn, pe de o parte, al nevoii autorului de a-şi
descoperi propria voce, iar pe de alta, de a se desprinde definitiv de
toate chingile impuse chiar şi contemporanilor lui de modelele ori
de clişeele literaturii. Tocmai de aceea, nu puţini interpreţi s-au întrebat dacă încadrarea acestui uluitor text în categoria romanului
este îndreptăţită. Însă, chiar dacă Anvers nu corespunde indicilor
consacraţi ai genului, trebuie să recunoaştem că ar fi imposibil să integrăm textul de faţă în oricare altă categorie literară, Bolaño încercând – şi reuşind! – să şocheze, să stârnească numeroase
controverse, dar, deopotrivă, iar acesta rămâne, în fond, aspectul
cel mai important, să convingă atât cititorul, cât şi critica. Cu precizarea că un neiniţiat în proza lui Bolaño n-ar trebui să încerce să se
apropie de opera acestui scriitor citind Anvers. Căci atât poezia sa,
cât şi proza scurtă sau romanele scrise, paradoxal, după această
atât de aparte creaţie, ridică mai puţine probleme la o primă lectură.
Textul cărţii este compus din cincizeci şi şase de secvenţe care
nu au nicio organizare cronologică şi care nu încearcă să menţină ori
să sublinieze legăturile de cauzalitate şi logica obişnuită, iar subiectul – în măsura în care mai putem vorbi despre un subiect în
sensul consacrat al termenului, ceea ce e extrem de îndoielnic – se
risipeşte în faţa oricărei încercări de rezumare. Mai degrabă secvenţial şi mizând mult pe efectul cumulat pe care aceste adevărate
viniete îl au asupra cititorului, Anvers fascinează prin atmosferă, mai
degrabă decât prin naraţiune, şi prinde cititorul încă din primele pagini nu neapărat pentru că mimează câteva convenţii ale povestirii
poliţiste, ci tocmai datorită intuiţiei că, dincolo de acestea, se află,
de fiecare dată, ceva mult mai important.
Acţiunea, atâta câtă este, e plasată într-o lume stranie, verita2/ 2020

bil univers oniric, punctat adesea de note de coşmar, iar perspectiva
asupra ei şi a faptelor relatate e cu adevărat cinematografică, astfel
încât, dacă în unele pagini autorul pare a descrie Barcelona şi Costa
Brava, în altele se trece la universul mexican, sau, în alt plan, la sugestiile livreşti sau dramatice. De altfel, de Mexic e legată întâlnirea
cu cocoşatul, unul dintre personajele misterioase care marchează
acest text. În plus, unul dintre personaje poartă, deloc întâmplător,
numele de Roberto Bolaño, iar detectivii menţionaţi la început în
treacăt pentru a deveni treptat o adevărată obsesie a textului, cercetează o crimă învăluită în mister. Mai mult decât atât, personajul
Bolaño (chilian!) lucrează într-un camping pustiu chiar la definitivarea romanului pe care îl citim. Acolo aude povestea unei misterioase
roşcate despre care vorbeşte toată lumea, dar pe care nimeni nu a
văzut-o, despre crima petrecută cândva şi niciodată elucidată şi e
martorul furtunilor care mătură iar şi iarăşi coasta mediteraneană
într-o toamnă obsesivă şi care pare a anula orice amintire celui care
se lasă atins de vânturile ei. Desigur, este evidentă influenţa poeziei,
Anvers având, adesea, aerul şi intensitatea unui poem în proză – Bolaño însuşi mărturisind, ulterior, că, pe când lucra la acest text,
citea, încă, mai multă poezie decât proză şi se simţea mai apropiat
de formula unui lirism de profunzime decât de aceea a naraţiunii.
De asemenea, scriitorul încerca să-şi definească marile teme şi să
impună un alt mod de a aborda ficţiunea, de aici, fără îndoială, imaginea detectivilor şi a femeilor atrăgătoare şi enigmatice, a violenţei sexuale ori verbale, ca şi neîncrederea funciară în formele
oficializate ale unui canon literar care, pentru el, nu avea nicio valoare. Căci imposibilitatea literaturii, lipsa ei fundamentală de sens
dar, în acelaşi timp, profunda sa necesitate în secolul XX se întrevăd, dincolo de linia abia trasată a subiectului, în toate paginile din
Anvers. Cartea se transformă, astfel, pe nesimţite, şi într-o inedită şi
extrem de subtilă profesiune de credinţă, care reprezintă, însă, şi
epilogul – cel puţin din punctul de vedere al cronologiei literare – întregii opere a lui Bolaño, semnul „radical şi solitar”, după propriile
sale cuvinte, al credinţei că, deşi marea literatură nu e decât un concept golit de sens, totuşi, în lipsa aspiraţiei către ea, destinul oricărui autor este anulat ori incomplet. Prin urmare, protagoniştii săi
vor fi excluşii sau autoizolaţii de / din societate, poeţii aflaţi pe punctul de a eşua şi de a renunţa la chemarea artistică (în fond, cine mai
poate vorbi despre vocaţie şi chemare într-o epocă atât de zbuciumată, se întreba Bolaño însuşi), detectivii, figurile care populează
întreaga creaţie a scriitorului chilian, de la Detectivii sălbatici (1998),
Nocturnă în Chile (2000) sau 2666 (2004) şi până la povestirile din excelentul volum Convorbiri telefonice.
Cadavrul la care se fac numeroase aluzii în Anvers nu va fi niciodată găsit, suspecţii rămân cumva suspendaţi şi captivi în pro57
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priile temeri, scenele de viol par desprinse dintr-un coşmar ori
dintr-un film văzut (de cineva ori de toată lumea!) demult, realitatea
şi ficţiunea se întrepătrund la tot pasul, însă nu în maniera impusă
de contemporanii lui Bolaño, teoreticieni şi practicanţi ai formulei
de succes a realismului magic, ci într-un mod ambiguu şi mereu aluziv, în care adevărul visului sau al viziunii sunt acelaşi lucru. Cititorul îşi vede, astfel, frustrate majoritatea aşteptărilor iniţiale, căci
devine, el însuşi, detectiv în labirintul unui text – nici măcar foarte
întins – în care punctele de reper, atunci când sunt descoperite ori
oferite, nu au decât rolul de a deruta şi mai tare şi de a adânci ambiguitatea, iar subiectul este un simplu pretext. Existenţa umană,
imposibil de înţeles, îşi dezvăluie, în acest fel, întregul absurd şi
completa lipsă de coerenţă, iar rolul literaturii devine, aşadar, acela
de a umple – măcar atât cât se poate – golurile pe care fiinţa omenească le întâlneşte la tot pasul. Bolaño îşi citea şi îşi interpreta propria existenţă în acest fel, căci în perioada în care lucra la Anvers,
era el însuşi prizonierul unui univers din care simţea că îi este imposibil să se elibereze, aflându-se în exil, în Spania, marcat de probleme financiare şi de sentimentul inutilităţii. Fragmentarismul şi
tehnicile inovatoare pe care le utilizează devin, privite din această
perspectivă, căile pe care tânărul scriitor (care era convins că nu va
apuca vârsta de treizeci şi şapte de ani, dar care va muri la cincizeci,
în 2003, în aşteptarea unui transplant de ficat), le găseşte pentru a
se salva şi pentru a face din literatură – fără să creadă în artificialitatea discursurilor împodobite, de succes şi de delectare – şansa
unei posibile renaşteri; ca într-un film în care finalul poate fi reluat
la infinit, exemplu de „work in progress” şi de repetată punere în
abis a problemelor esenţiale ale existenţei umane. Căci, după cum
scrie Bolaño, nu există reguli – decât, poate, pentru aceia care, asemenea lui Arnold Bennett, unul dintre personajele sale, deloc întâmplător numit astfel, cred ca romanele sunt menite doar a imita
alte romane...
Anvers, însă, nu imită nimic şi nici nu seamănă cu nimic, cititorul având, nu o dată, impresia că priveşte, alături şi împreună cu
autorul, prin ochiul unei camere de filmat, iar realitatea pe care o
vede devine polimorfă şi mereu în schimbare, în funcţie de unghiul
din care este contemplată – trimiţându-ne cu gândul şi la unele dintre strategiile impuse de Julio Cortázar în cele mai reuşite povestiri
ale sale ori chiar la pelicula Blow Up, realizată de Michelangelo Antonioni după Funigei. Privit global, Anvers e asemenea unui excelent
text în care viziunea lui Lewis Carroll s-ar combina perfect cu tehnicile narative ale secolului XXI, îndreptăţind opinia unor critici literari că, printr-o asemenea îndrăzneaţă atitudine, Bolaño s-ar situa
în descendenţa marilor scriitori de la Joyce la Raymond Queneau
care fac din toate normele pretextul pentru a exclude definitiv orice
normă de pe tărâmul literaturii. Romanul acesta este, deci, (re)citit
cu atenţie, un labirint nu întru totul borgesian însă întotdeauna plin
cu oglinzi în care, privind(u-se), scriitorul să-i poată provoca pe cititorii săi să privească realitatea. Va fi rezolvată misterioasa crimă?
Şi cum ar trebui să acţioneze detectivul? Oare ştie cineva ce s-a petrecut cu adevărat? Oare are vreo importanţă? Acestea sunt întrebările cărora cititorul încearcă să le găsească un răspuns adecvat,
tocmai pentru a se recunoaşte învins ca detectiv textual şi a renunţa, finalmente, să mai încerce să dezlege enigmele, câtă vreme
adevărul din Anvers se dovedeşte a fi doar acela al percepţiei şi, mai
cu seamă, al unei viziuni care, pe drept cuvânt, fără să vrea să impună cuiva un model, cucereşte şi fascinează pentru totdeauna.
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Un roman de peste cinci sute de pagini, centrat, în principal, pe
evoluţia unor personaje pasionate de poezie, o carte care vorbeşte
la tot pasul despre poezie şi diversele orientări ale acesteia de la începuturile epocii moderne şi până în zilele noastre şi, în plus, având,
pentru unul dintre protagonişti, un model aparte de construcţie şi
de expresie, mai precis biografia autorului însuşi. Iată un material
care ar fi putut determina cu foarte mare uşurinţă căderea în preţiozitate şi în narcisismul obositor şi de prisos, ori proliferarea jocurilor gratuite cu răbdarea cititorului. Numai că nu se întâmplă
astfel, autorul fiind cu adevărat un mare maestru al prozei contemporane, chilianul Roberto Bolaño, iar cartea, Detectivii sălbatici
(Los detectives salvajes, 1998) ajungând să fie considerată, în ciuda
dificultăţilor de lectură, una dintre marile reuşite ale literaturii latino-americane a secolului XX, comparată pe bună dreptate de către
Jorge Edwards cu Şotronul lui Julio Cortázar şi cu Paradisul lui José
Lezama Lima.
Membru marcant al generaţiei care a urmat „boom”-ului latino
al anilor ‘60 – ‘70, dar deloc complexat de această inerentă apropiere
de numele grele ale literaturii hispane a ultimelor decenii, cum ar fi
Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa sau José
Donoso, Roberto Bolaño îşi descoperă de timpuriu vocea proprie şi
reuşeşte să creadă în ea cu toată tăria şi să se afirme ca mare scriitor, în ciuda unei existenţe tumultuoase, marcate de numeroase
probleme şi puncte de criză, ca şi în pofida unei receptări oarecum
tardive. De altfel, viaţa sa a fost considerată de mulţi critici şi cititori
un adevărat roman: născut în Chile, dar crescut în Mexic (unde familia sa se mutase în 1968), el va reveni în Chile în anul 1973, ca susţinător al lui Salvador Allende, apoi va ajunge în închisoare după
înlăturarea acestuia de la putere de către regimul lui Augusto Pinochet. Urmează anii exilului – la început în Mexic, iar apoi în Europa,
scriitorul stabilindu-se în Franţa şi în Spania, unde are slujbe modeste, reflectate, în numeroase texte ale sale, de ocupaţiile protagoniştilor. La fel se întâmplă şi în Detectivii sălbatici, unde Arturo
Belano, un soi de alter-ego al autorului, este un poet silit să trăiască
la limita subzistenţei şi să viseze mereu la opera pe care o va scrie...
Din acest punct de vedere, Roberto Bolaño a fost comparat – o face
şi James Wood în cronica entuziastă publicată în 2007 în New York
Times – cu iluştrii săi înaintaşi din spaţiul cultural ibero-american,
de la Javier Cercas la Cortázar, Jorge Luis Borges ori José Saramago,
căci autorul Detectivilor se înscrie în descendenţa fascinaţiei pentru
jocurile de cuvinte, pentru pseudonime şi extrem de elaboratele
măşti auctoriale.
Cartea aceasta, deşi publicată la finele anilor ‘90, e legată, prin
atmosferă şi atitudine a personajelor, de lumea mexicană de pe la
jumătatea anilor ‘70, cunoscută, de altfel, în mod direct de către Roberto Bolaño. Împărţit în trei secţiuni, dintre care cea de-a doua este
cea mai întinsă, ridicând şi cele mai evidente obstacole pentru cititorul doritor de lecturi facile, romanul urmăreşte existenţa câtorva
tineri poeţi făcând parte dintr-o grupare intelectuală condusă de
Arturo Belano şi Ulises Lima, care încearcă să afirme, în foarte agitatul climat literar mexican, „realismul visceral”, expresia tentativei
lor de a înnoi viaţa culturală din Mexico City.
Prima parte a Detectivilor sălbatici are forma unui jurnal în care
tânărul de şaptesprezece ani Juan García Madero, poet el însuşi în
devenire, relatează aventurile – din care nu lipsesc uzul (abuzul!...)
de droguri, sexul şi violenţa în limbaj (sau, uneori, chiar în faptă) –
2/ 2020
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pe care le trăiesc membrii grupului din care se remarcă Belano şi
Lima. Această secvenţă narativă reprezintă, dincolo de şocul iniţial
pe care ar putea să-l determine unele scene sau atitudini, începutul
iniţierii acestor tineri – nu numai în tainele poeziei, ci şi în cele ale
existenţei adevărate, aşa cum o gândesc ei în acele momente. Finalul secţiunii prezintă plecarea din Capitală şi încercarea lui Belano
de a o descoperi, în deşertul Sonora, pe Cesárea Tinajera, poetă
care, în anii ‘20 ai secolului trecut încercase cea dintâi să impună
realismul visceral în cultura mexicană. Expresia şi rezultatul acestei călătorii (în cel mai înalt grad iniţiatice) se vădesc abia în ultima
parte a cărţii, acum Roberto Bolaño utilizând el însuşi – sau, cel
puţin, dând foarte bine impresia că o face – elemente ale realismului visceral teoretizat de tinerele sale personaje şi prezentând latura
umilă şi plină de suferinţă a vieţii celor excluşi din societate sau care
au ales, din diferite motive, să trăiască la marginea ei. Într-o neaşteptată răsturnare de situaţie, Cesárea e regăsită, finalmente, doar
pentru a afla că existenţa acesteia devenise, după plecarea din Capitală, o înşiruire de ocupaţii incredibile, Bolaño demonstrând, în
aceste pagini, că e pe deplin capabil să se folosească de toate procedeele unei naraţiuni înrudite cu cea a unei povestiri poliţiste ce
menţine suspansul până în ultimul moment, dar nu dezamăgeşte
nici o clipă cititorul.
Însă esenţialul, în ceea ce priveşte inovaţia la nivelul strategiilor romaneşti şi al jonglării uluitoare cu formele şi formulele de expresie a temporalităţii, se găseşte, în Detectivii sălbatici, în cea de-a
doua parte, cea mai întinsă, de altfel, şi în ale cărei prime pagini cititorul are senzaţia, mai ales după caruselul în care Bolano îl purtase în prima secţiune, că, efectiv, timpul s-a oprit. Sau, mai exact
spus, că temporalitatea însăşi, în sensul de cronologie, se pulverizează instantaneu în nenumărate micro-naraţiuni, care sunt deopotrivă importante, dar care dau un aer centrifug ansamblului,
părând a risipi atenţia şi interesul cititorului în foarte multe direcţii
simultan. Unii critici au comparat acest adevărat tur artistic de forţă
cu efortul făcut de Dante în descrierea cercurilor Infernului în care
protagonistul Divinei Comedii coboară însoţit de umbra lui Virgiliu.
La Bolaño, avem, deodată, în faţă, o imagine panoramică a societăţii mexicane şi mai cu seamă a cercurilor intelectuale din Mexico
City, unde literatura contemporană pare a evolua, nu o dată, în cadrul unui veritabil carnaval – şi fără îndoială că viziunea autorului e
profund influenţată, în acest sens, de teoretizările lui Mihail Bahtin
asupra universului carnavalesc şi a culturii populare. Spectacolul
vanităţii – literare şi nu numai –, al falselor talente, al sterilităţii privilegiate pentru a nu deranja „establishment”-ul literar, toate acestea reprezintă aspecte asupra cărora scriitorul meditează, prin
intermediul mărturiilor sau rememorărilor celor implicaţi. Nu lipsesc fragmente de (pseudo)interviuri, notaţii jurnalistice, intervenţii ale unor personaje care se transformă, deodată, în martori ai
unor evenimente şi ai unor ani ce au marcat tinereţea unor poeţi
care au făcut imprudenţa să-şi dorească totul.
Iar dacă cronologia e anulată ori suspendată, spaţialitatea se
multiplică, parcă, la infinit, impresia cititorului fiind aceea că se află
în faţa notiţelor unui neobosit reporter care ar fi străbătut fără
odihnă lumea de la un capăt la altul, plecând din Mexico City pentru a ajunge la San Diego, apoi la Barcelona, apoi la Tel Aviv, căutând cu înfrigurare să afle cum a arătat viaţa tinerilor de altădată,
Belano şi Lima, şi ce s-a ales cu talentul şi vocaţia lor literară. Treptat, spectacolul lumii devine din ce în ce mai sumbru, viziunea se în2/ 2020
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negurează, Belano şi Lima devin simboluri ale unei permanente prezenţe absente, semn al sterilităţii artei atunci când nu-şi poate găsi
expresia adecvată la nivelul existenţei reale – de altfel, una dintre
temele ce marchează scrisul lui Roberto Bolaño.
Nu avem de-a face cu un simplu joc ori fabulă postmodernă legate de sensurile ficţionalităţii, cu toate că, inevitabil, nivelul metaromanesc din Falsificatorii de bani ai lui André Gide vine în minte în
cazul oricărei lecturi atente a Detectivilor sălbatici. Nu lipsesc nici
notele stendhaliene, mai cu seamă la nivelul construcţiei protagoniştilor, dar asta nu înseamnă că Bolaño s-ar lăsa cucerit de facilul
drum al preluării unor elemente deja cosacrate de literatura anterioară. Căci notele de meditaţie asupra condiţiei umane dau ansamblului narativ o altă consistenţă şi-l individualizează profund pe
Bolaño în contextul prozei contemporane. Lima, aşa cum se va afla
la un moment dat, a trăit la Paris, luptându-se cu lipsurile de tot
felul, iar Belano ajunge la Perpignan, apoi se mută la Barcelona,
unde găseşte, în cele din urmă, o slujbă de pe urma căreia să se
poată întreţine: spală vase într-un restaurant... Ulterior, Lima se
reîntoarce în America Latină, călătoreşte prin Nicaragua şi ajunge
din nou în Mexico City, unde are loc una dintre scenele magistrale
(şi magistral de triste!) ale cărţii, întâlnirea acestuia cu Octavio Paz
– poetul-cult, cel împotriva căruia luptase atâta în anii sălbaticei sale
tinereţi. Desigur, Paz este tot celebru, dacă nu cumva şi mai celebru. Iar Lima, la fel de necunoscut, dar, acum, mult mai sărac şi plin
de toate descurajările posibile. Cei doi stau pe o bancă, discutând
pentru câteva clipe, iar la despărţire, Lima îi strânge cu timiditate
mâna laureatului Nobel...
Detectivii sălbatici cucereşte, însă, dincolo de subiectul în sine
şi mai presus de experimentele narative, prin muzicalitatea scriiturii, prin atmosfera excelent redată, de fiecare dată, de autor. Imagine după imagine, totul e recompus cu infinită atenţie, în cadrul
unor fraze lungi, care dau câteodată senzaţia că ar fi adevărate
poeme – şi nu e deloc o surpriză, câtă vreme se ştie că Bolaño însuşi
s-a afirmat, mai întâi, ca poet. Unele fragmente par a fi un soi de
monologuri à la Robert Browning sau, alteori, ne duc cu gândul la
ritmica aparte a prozei lui Bohumil Hrabal, Thomas Berhnard sau
José Saramago. Romanul, experimental şi provocator, dificil şi reconfortant deopotrivă, menţine, de la început şi până la sfârşit,
aerul unei melancolii ce nu exclude speranţa, ba dimpotrivă, o nutreşte prin toate fibrele sale. Speranţa nu neapărat într-o viaţă mai
bună pentru tinerii protagonişti-poeţi, ci mai cu seamă în această
mare carte a literaturii contemporane, declaraţia de dragoste pe
care, după cum afirma el însuşi, Roberto Bolaño a adresat-o întregii sale generaţii.

Roberto Bolaño, Anvers.
Traducere de Horia Barna, Bucureşti, Editura Leda, 2017.
Roberto Bolaño, Detectivii sălbatici.
Traducere şi note de Dan Munteanu Colán, Bucureşti, Editura
Leda, 2018.
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Despre cronotopul-fagure*

Biblioteca și irealismul realită2ii
Antropologia actuală acoperă fenomenul antropogenezei,
incluzând preistoria, cu trei mari grupe de humanoizi: homo habilis,
homo erectus și homo sapiens neandertaliensis, omul actual, aferent
istoriei, fiind de tip homo sapiens sapiens (a se vedea excelenta sinteză aparţinând unor cercetători români, Vasile Chirica și Dumitru
Boghian, Arheologia preistorică a lumii. Paleolitic – Mezolitic, Iași, Ed.
Helios, 2003). După rudimentele de gândire, de limbaj și de încercare de reprezentare a realităţii prin intermediul picturii rupestre
din prima etapă a evoluţiei omului, noul tip va marca separaţia de
preistorie prin desprindere culturală, odată cu afirmarea limbajului articulat, pus sub semnul dublu al comunicării de sine și al relaţionării sociale (acolo unde necesitatea decurgea și din existenţa
colectivităţilor ample), premisă pentru mai târzia apariţie a scrierii.
în aceeași ordine a primatului imaginii se va plasa și prima
scriere, cea „pictografică”, mai tehnicizată în cea „ideografică” ori
„cuneiformă”, numai în cultura greacă și, corelat, romană dezvoltându-se alfabetul cu semne convenţionale. Se știe, însă, că un act
convenţional „cenzurează” organele de simţ naturale, solicitând limbajul și mentalul, acesta fiind punctul în care a apărut cultura, cum
afirmă antropologia, nu fără a a accepta nuanţările venite dinspre
teoria comunicării. Conform acesteia, „limbajul face posibilă societatea umană”, dar cu o disociere în interiorul întregului, care se cere
privită cu atenţie: „În realitate, cultura și comunicarea formează un
cuplu ciudat. Cele două fenomene nu sunt perfect etanșe, nu se conţin
și nici nu pot fi situate în planul reflexiilor paralele prin corespondenţă
analogică”, deși, prin semnificaţia sa de substrat, un act cultural
„poate fi interpretat și ca suport de mediere între individ și lumea sa socială sau imaginară” (vz. Jean Caune, Culture et comunication 1995),
despărţindu-se, totuși, de autoritatea absolută a operării liniare
prin informaţia de utilitate „punctuală”, interpretând și și căutând
straturi explicative suplimentare, cu finalizare într-un câmp receptor diferit.
Încă din antichitatea greacă – odată cu infuzia apolinicului și
dionisiacului (repuse detaliat în discuţie, mult mai târziu, de către
Nietzsche), cu a unui efect manifest numit de Aristotel catharsis,
precum și cu posibilitatea coruperii morale prin poezie, relevată de
Platon–, se făcea simţită, fie și doar ca sugestie, prezenţa și a unui
„altceva”, desprins de concretul simţurilor. Mai puţin pentru artă,
dar îndeosebi pentru filozofie, platoniciana „lume a ideilor”, prindea conturul unei „lumi paralele” care, la adăpostul celebrei sale
peșteri, va pune acut în ecuaţie chiar și faptul că sedimentarea percepţiei vizuale poate fi un fals la nivelul realului. Dar pentru grecul
antic, consumator al epopeii homerice, o atare problematică nu era
decât un exerciţiu sofistic: Iliada pornea din real și, în afara „desfătării”, textul se arăta corespondent cu istoria reală, iar mitul conţinut nu contravenea, sub nici un aspect, adevărului, ăntrucât
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acesta își avea suficientă concreteţe prin credinţă (constituire acceptată până în zilele noastre, în religie, unde „lumea de dincolo”
nu este inexistentă, ci doar temporar inaccesibilă). Tabloul se va
dezvolta conflictual de-a lungul timpului, disputându-și tehnici de
creaţie și orizonturi diferite, afirmând tendinţe și curente succesive,
străjuite conceptual de pe praguri mai mult ori mai puţin rigide precum raţionalism și idealism, adică – simplificând – fie apelând, bunăoară, într-o parte la mimesis (devenit realism), și, într-alta, la
frisonul simţurilor „pure” (romantism). Dar conflictualul aparţine
omului, cum se va înţelege mai nuanţat în modernitate, îndeosebi
în urma precizării lui Heidegger, conform căruia existenţa omului
înseamnă a-fi-în-fiinţă (adică, prin extindere, a-fi-în-lume), iar fiinţa
este duală și în funcţie de prezenţa sa în faţa realului și a irealului.
Dacă în creaţie, ca și în receptare, jocul ideilor, ca și al emoţiilor sunt
constante ale proceselor în cauză, legitimate îndeosebi prin asumarea realului în circuit „natural”, desfășurarea acestora în tangenţă cu irealul a constrâns teoria artei să caute și o altă zonă de
contact și de efect, poate mai extinsă și mai volatilă, în afara, dar
complementară celei a percepţiei „mecanice”, situaţie intuită și odinioară, doar că în absenţa instrumentarului de definire. Și, astfel,
Kant a creditat alte două simţuri, la rândul lor pre-formate, numindu-le „categorii transcendentale”, al spaţiului și al timpului, pe
care psihologia, psihanaliza și hiar biologia din zilele noastre înclină
să le considere, cu plasare oarecum indecisă, dar delimitând fiinţa
– ca „re-cunoaștere” a complexităţii ei – și prin „consumul” locului și
al duratei (cronotopia). În siajul extrapolărilor efectuate pe aceste
varii direcţii disciplinare, la care putem adăuga teoria simbolului și,
în ultimă instanţă, chiar și etnopsihiatria,, teoria imaginarului aduce
în scenă capacitatea imaginantă a omului, cu o primă manifestare
în menţionatele picturi rupestre. Chiar dacă, iniţial, elaborarea artefactului și intenţia finalizatoare care îl însoţea fuseseră în liniară
dependenţă de doar unul dintre cele cinci organe ale simţurilor,
fiind o imagine de pură reprezentare, „conţinutul” acesteia fermenta sub presiunea fricii ori a dorinţei provocate, deschizând drumul imaginii posibil a fi contaminată până la a deveni suport al
ritualului fie de protecţie, fie de inducere a puterii într-o confruntare ce va urma, ndicând tocmai „mecanismul” unei atari complexe
medieri în stratul dual al fiinţei. Și nu gratuit, studiul lui Gilbert Durand atașează imaginarul „structurilor antropologice”, având o primă
translare a realului prin intermediul unui „artefact” destinat recepţiei vizuale, pentru care e responsabil doar unul din cele cinci organe ale simţirii. Literatura, fiindcă pe aceasta o privilegiem aici, se
atașează unei trări ce se petrece atât în cadrul realului, prin analogii favorizate de simţurile naturale, cât și prin participare la lumea
edificată sub aura capacităţii imaginante a omului, finalizată atât
ca înţelegere a lumii, cât și ca a propriei sale fiinţări.
2/ 2020
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*
Cele câteva precizări de mai sus, de fapt o extrem de sumară
schiţă, aproape de natura locului comun, au fost efectuate în ideea
că suntem departe de a putea privi teoria imaginarului ca fiind una
a formelor, deși nici acestea nu pot lipsi din sistemul ei operaţional.
Nici Gaston Bachelard, când a instrumentat cunoscutul său proiect
analitic aplicat îndeosebi literaturii, nu a ocolit sustenabilitatea naturală, „materială” a imaginilor, pornind de la realitatea celor opatru elemente ale naturii, (desprinse de antici ca fiind pământul, apa,
aerul și focul), aduse în contact cu psihanaliza, chiar dacă uneori limitat la dinamica visului ori a reveriei. În același fel procedează și J.J. Wunenburger, în cea mai amplă sinteză apărută până acum, a
problematicii imaginarului, surclasând chiar și termenul „teorie” și
indicând planul superior al „Filozofiei imaginilor” (1947). Se face, astfel, simţită prezenţa trezelor autorului Criticii puterii de judecare,
apoi ale lui Freud și, în special, Jung, cu disocieri sau, dimpotrivă,
asocieri pe suprafeţe multiple, de la conștient la inconștient, de la
individual la colectiv, de la intuiţie la memorie, de la „retorica” simbolului la stratul arhetipal, de la suprasensibil la anticipare, de la
meandrele reprezentabilului la „speculaţia metafizică”, de la alienare
la subversiune ș.a.m.d. Ceea ce dinamizează acest tablou este aducerea în stare de operabilitate a unor simţuri de dincolo de percepţia concretului imediat, făcând posibilă discuţia despre existenţa
unor „senzori impalpabili”, derulând o „operaţie în inefabil”, deci
acolo unde „simţirea” alcătuiește o reţea ciudată, uneori abstrasă
logicii elementare. Altfel spus, imaginile verbo-iconice sensibile, organizate într-un șir limitat doar de dimensiunea textului, reprezintă
un compozit esenţial al creaţiei și se prelungește ca temei al receptării, dar nu întotdeauna în consonanţă deplină.

Cu un asemenea parcurs, păstrând imaginea ca termen de
referinţă, proiectul sistemic al teoriei imaginarului implică, evident,
interdisciplinaritatea, întrucât simpla deconstrucţie a unei unităţi
formale nu poate acoperi întreaga substanţă a unui construct,
opera, care deţine o aproape nelimitată putere de cuprindere, ca și
de iradiere. Fiind vorba și de un proces dual, cum am spus deja, a
cărui linie de forţă se întinde aproape liniar dinspre intenţie, o cauză
difuză, adesea reconstruită, și efect, un ecou imprevizibil în detalii,
obstaculat, pe parcurs, de încifrările care animă textul. Într-o oarecare măsură, efectul hibridizează emoţia, ca urmare a trecerii către
un alt orizont – provocat dar, totodată, calmat de toată agitaţia care
l-a precedat –, unde înţelegerea primește, la adăpostul reflexivităţii,
inflexiuni conceptuale. Dacă Bachelard își definea excursul analitic
drept „fenomenologie a imaginaţiei”, care „trebuia să-și asume sarcina
de a capta fiinţa efemeră”, mai mult, de a-și afirma calitatea de „ontologie directă”, fiindcă orice imagine artistică are „o sonoritate de
fiinţă” (vz. Poetica spaţiului, 1957), J. J. Wunenburger va tranșa autoritar în favoarea filozofiei, ca fiind singura disciplină în măsură a
oferi răspunsuri în faţa „unor întrebări fundamentale […] despre fiinţă și nefiinţă”. Pentru filozof, „arta se confundă în primul rând cu organizarea unei lumi culturale”, drept care – prin operă – autorul își
expune atât lumea sa interioară și exterioară: pe de o parte, el
„creează imagini pentru a obiectiva experienţe senzoriale și afective,
imaginare, ca și cum trăirea lor interioară, ascunsă, tăcută nu ar oputea să ne dea toată intensitatea și bogăţia lor”; iar, pe de altă parte, induce realităţii „o intensificare”, pentru a dezvălui „un mod de a fi al
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lumii care scapă obiectivării asbstracte, conceptuale”. Este creată, astfel, o lume alternativă, preponderent spirituală, estetizarea vieţii
„însemnând „că fiinţa aspiră să trăiască într-o sferă decantată, purificată a existenţei”, mai subliniază el în Filozofia imaginilor.
*
Utilizat ca atare, pentru prima dată, de către M. Bahtin, în
introducerea la un mai amplu studiu despre romanul dostoievskian
(manuscris se pare pierdut, din care,totuși, s-au păstrat doar aceste
pagini de început), ideile de aici au fost reluate și detaliate, mai târziu, în Formele timpului și ale cronotopului în roman, ca pregătire la o
incursiune analitică în texte romanești diverse, de la cele cu specific cavaleresc până la cele cu profil idilic. Autor marginalizat și, apoi,
interzis în ţara sa, întrucât – format în spiritul filozofiei și esteticii
germane – adoptase o atitudine critică faţă de formalismul rusesc,
teorie agreată, în plan cultural, de puterea sovietică –, scrierile sale
au avut o circulaţie restrânsă. Nici intelectualitatea europeană,
aflată atunci în plină efervescenţă structuralistă, nu-l receptase,
preferând vecinătatea textualistă a aceleiași orientări pe care Bahtin o refuzase. Și suntem astăzi în situaţia, doar aparent ciudată, de
a vedea că scrierile esteticianului sunt, la aproape un secol după
apariţia lor, prea puţin datate, fie și numai pentru faptul că aproape
toate conceptele pe care le-a avansat – printre care, bunăoară, polifonia romanului sau cronotopul – au intrat în dicţionarul de uz
comun al criticii și al teoriei literare. Vom revedea, sumar, unul dintre acestea.
Conform lui Bahtin, cronotopul este important fiindcă „el exprimă caracterul indisolubil al spaţiului și timpului (impul ca a patra
dimensiune a spaţiului)”, fiind astfel înţeles „ca o categorie a formei și
conţinutului în literatură” și având, „o importanţă esenţială pentru genuri (subl. aut. – n.n.), subînţelegând, aici, romanul. „Se poate afirma
deschis – mai precizează Bahtin – că genul și variantele lui sunt determinate de cronotop”, așa cum și „imaginea omului în literatură [...]
este întotdeauna esenţialmente cronotopică”. În înţelegerea noastră,
însă, definiţia mai sus reprodusă apare vădit reductivă: este vizată,
în parte, doar evoluţia, oarecum în funcţie de epoci, a preeminenţei
unui anume specific al romanului și spoi, oarecum în dependenţă,
condiţia personajului ca element de structurare imprescriptibilă a
întregului câmp textual. Mai exact, pentru Bahtin, realul spaţio-temporal – așa cum este el constituit prin multiplele determinări ale
concretului locului și ale momentului, determinate istoric și sedimentate în aliniamente de manifestare ale gândiriiși mentalităţii,
ale înţelegerii și ale nivelului de pătrundere ale relaţiei cultură-știinţă și ale atitudinalului, ale stadiului de acumulare intelectuală ș
ale capacităţii de de dechidere către inovaţie, iar înșiruirea poate
continua – este vizibil sau adecvat doar unor pisoade „obiectivate”
ale romanului, cum ar fi „forma” (tipul) și „conţinutul” (dezvoltat exclusiv pe suportul personajului). Dar, mărturisind preluarea conceptului din matematică prin filiera teoriei lui Einstein, esteticianul
ocolește tocmai secvenţa separatoare a ideilor acestuia, anume relativitatea, de unde și posibilitatea variaţiei. Ne explicăm astfel faptul că, astăzi, acoperirea semantică a conceptului de cronotop se
află în vădită extensie, departe de echivalenţele stabilite de Bahtin,
cu o oarecare ezitare chiar în cazul teoriei imaginarului unde se consideră că flexibilitatea conceptuală răspunde mai bine la gesticulaţia elastică și imprevizibilă a textului: Jean Burgos (vz. Imaginar și
creaţie, 1998) și J.-J. Wunenburger (vz. vol. menţionat), deși acordă
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atenţia cuvenită importanţei prezenţei spaţiului și yimpului în creaţia literară, nu apelează la conceptul în cauză. Nu la fel se întâmplă
în cazul criticii literare, mai frecvent confruntate cu structuri cronotopice, uneori șocante, ocolind registratura logicii, a firescului,
așa cum le avansează ramurile SF sau fantasy, uneori supraalimentate cu aupranatural și fantastic, încifrând straturi neconvenţionale
cu tentă simbolică, metaforică, parabolică ori alegorică. Dar orice
specificitate formală sau intenţie finalizatoare ar afirma un text, un
„impuls” ficţional va fi prezent de fiecare dată, fiindcă nici minimalismul sau altă preocupare de translare a principiului fotografiei în
literatură nu are loc în absenţa „absolută” a capacităţii imaginante
cu funcţia ei de captare a imaginii în semnificaţie verbală. Ca atare,
considerăm că nu inconsistenţa teoretică a conceptului explică rezervata utilizare a sa în zona teoriilor generalizatoare, cum este și
teoria imaginarului, ci, mai degrabă, faptul că circulaţia sa a fost și
încă mai este susţinută de orientări cu infuzie sociologică (Tzvetan
Todorov, de pildă). În același timp, să nu uităm nici faptul că accesul
întârziat și parţial la scrierile lui Bahtin a fost însoţit de senzaţia de
datare a lor (deși nu vedem posibilă, ca să dăm un exemplu, o relectură critică a romanelor autorului Fraţilor Karamazov fără parcurgerea întinsului studiu bahtian Problemele poeticii lui Dostoievski).
De altfel, dincolo de limitele destul de severe impuse conceptului de cronotop la iniţierea sa, acesta s-a redefinit prin uz. Înţeles, astăzi, ca inerentă determinare spaţio-temporală care atinge
tot ceea ce a existat, există și va exista într-un univers el însuși consumator de spaţiu și timp, cronotopul este privit, ca și la Bahtin,
drept o inconturnabilă categorie, „variabilă “ în sensul în care constanţa nu exclude diversitatea. Redefinibil atât în stare obiectivă,
cât și subiectivă, el este condiţie a creaţiei, deci și a literaturii, a ficţionalului structurat. Pornind de aici, observăm că – fie și în situaţia în care s-a căutat „extragerea” din loc și timp a operei (ca în cazul
avangardei), pe temeiul unui principiu în cele din urmă el însuși
datat –, chiar triada de bază a literaturii, autor/operă/cititor, este
acoperită cronotopic. Prin biografie și autobiografie, dacă acestea
nu sunt în exces desfășurate ficţional, autorul este marcat de epocă,
de vibraţiile pe multiplele planuri ale acesteia, ca și de inducţiile locului unde trăiește. În context, corespondenţa cronotopului cu datele din concret este mai intensă, biografia putând fi considerată ca
formă obiectivată a realului spaţio-temporal, excepţie făcând eventualele relativizări în relaţia cu opera, precum și calitatea mai mult
informaţională a biograficului autorului preluată în reconstrucţie
de către lector.În situaţia operei, constatăm prezenţa unui cronotop obiectiv minimal, racordat la exterioritate prin faptul că, dintru
început, constructul conţine determinarea alcătuirii sale ca obiect
concret, dar și unul evidenţiat în propria-i structură, susţinut și de
talentul, intuiţia sau premeditarea autorului pe parcursul elaborării ei „fizice”. Acest cronotop general, primar, care primește, ca „imagine” a unui fragment de lume, condiţionările locului și timpului
proprii respectivului decupaj, dar dezvoltă simultan o reţea internă
de unităţi cronotopice care încadrează personajele, situaţiile, evenimentele, condiţiile, trăirile, sentimentele, desfășurări ale mnezicului sau reveriei și visului, decorul, chiar obiectele, respectiv tot
ceea ce se află pe diagrama dinamică a relatării, instituind ceea ce
am putea numi un cronotop-fagure. În sfârșit, cititorul, la rândul său
determinat printr-un definibil cronotop, niciodată identic cu cele
precedente (întotdeauna vor exista detalii), „consumă” compozitul
operei prin trăire și simţire, în majoritatea cazurilor conștient de va62
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rietatea cronotopică oferită, pe care o poate accepta sau refuza,
prelucra sau concentra, reconstruind de fapt ficţiunea.
*
Din acest caleidoscop, care este detaliabil în multifaţetarea
sa, reţinem pentru demersul nostru, ca exerciţiu de cronotopologie
literară, unele deambulări ale cronotopului Bibliotecii aflat în mișcările textuale ale câtorva opere literare, canonice sau necanonice,
de pe medidiane diferite. Biblioteca poate fi, atunci, ca prezenţă în
operă, când personaj central, când unul secundar, când doar un
obiect care centrează interesul unor personaje. Este, la rândul ei,
un cronotop-fagure, datorită complexelor determinări spaţio-temporale însumate, având istorie, de la alcătuire până la distrugere,
deci înscrisă în durată, își dezvăluie specificitatea constantă în timp,
este securizată în locuri anume destinate, funcţionează într-o organicitate continuu în mișcare și este alcătuită din unităţi, cărţile, și
acestea stratificate conform dimensiunilor lor cronotopice. Ca
obiect, biblioteca este un depozit și o arhivă, dar ajunge ușor la starea de instrument și, astfel, devine provocatoare de efect: un efect
care se manifestă pe planuri și direcţii imprevizibile de cele mai
multe ori și mereu alternativ atât dinspre obiectiv spre virtual, cât
și invers. Ea poate intra, instrumental, deci prin folosinţă, în tangenţă cu adevărul și, deopotrivă cu falsul, cu binele și răul, deţine puteri cunoscute și necunoscute, este parte a acţiunii, de fiecare dată
ca provocare a omului, a fiinţei,, împrumutând cîte ceva din principiile simbolului și, prin aceasta, străjuind înţelesurile, dar mereu
oferindu-se și ca imagine, sigilându-și dinamica spaţiului și a timpului în reverberaţii ale sensului care vizează fiinţialul. Într-o precizare cu adresă doar la spaţiu, Jean Burgos afirmă că acesta este
explicit „orientat spre un sens care se caută pe el însuși [și] ne invită,
dimpotrivă, să vedem aici câmpul de investigare a posibilelor și, prin
urmare, să îl explorăm în funcţie de explozia și de conjuncţia virtualităţilor, întotdeauna susceptibile de a da naștere unei realităţi noi”. Iar
din unghiul filozofiei, biblioteca ni se dezvăluie ca direcţie preconturată a textelor ce o au ca obiect, „un tip specific – cum notează J.J. Wunenburger – de legătură între sensibil și text, care permite […]
tocmai o mai bună înţelegere a naturii și statutului a ceea ce diferă de
ea, adică sensibilul imediat, ca mod de prezenţă a fiinţei și inteligibilul,
în calitate de conţinut al unei gândiri speculative pure”. Acesta este,
de altfel, nexul cauzal care edifică prezenţa bibliotecii în operă,
„noua realitate” în care este prelucrată imaginea și pe-trecerea ei
prin timp în semnificaţie. Ca prezenţă reală, biblioteca își afirmă
aparenţele, iar ca fapt virtual se oferă ca răspuns la întrebări care
nu-i aparţin și tinde spre starea normativă a permanenţei de sens:
e și o constrângere care ne spune că, în absenţa sensului, orice imagine e doar o simplă reprezentare.
*Timp de câţiva ani, această rubrică a reunit mai multe capitole sau fragmente de capitole, ale unei cărţi aflată, acum, în curs de apariţie. Iniţial, por-

nisem interesat de o „temă”, dar, pe parcurs, comentariile s-au îndreptat tot

mai mult către formula unor „exerciţii de cronotopografie literară“, domeniu
mai puţin frecventat, la noi, în termeni de sistematică. Rubrica de faţă se încheie, deci, aici, cu un comentariu ce detaliază tehnica de operare utilizată –

dar nu fără a mulţumi pentru înţelegerea și sprijinul colegilor de la Revista

„Euphorion”.
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Ion Dur

Receptarea lui Eugen Lovinescu în diaspora românească

Ciorne și zile
În deceniul șapte al secolului trecut, diaspora românească
era interesată de nordul spiritualităţii noastre, de valorile-reper ale
acesteia. Am analizat în numărul precedent al revistei felul în care
Horia Stamatu se raporta la doi creatori, și anume, la Ion Barbu și
Mircea Vulcănescu. Îl atrăgea însă pe eseist, poate în egală măsură
(în 1967), şi rangul pe care-l avea nu în filosofia noastră, ci în literatura română criticul şi istoricul literar Eugen Lovinescu.
Fixa, înainte de toate, unele antecedente, cîteva repere
evolutive ale criticii literare din spaţiul românesc. Dacă noi ştiam că
spiritul critic românesc a început oarecum cu Dimitrie Cantemir,
Stamatu afla lucrul acesta în prefaţa la Ţiganiada lui Ion Budai Deleanu, unde autorul ne spune că dorește „a forma ş-a introduce un
gust nou de poezie românească” (e distanţă însă între acest fapt şi
instituirea unei judecăţi de gust în spaţiul poetic). Se produc apoi
unele „sclipiri” prin Alecu Russo şi Kogălniceanu, pentru ca, în a
doua jumătate a veacului al XIX-lea, prin Titu Maiorescu, critica estetică sistematică să se instituie ca disciplină autonomă.
După Curierul Românesc (1825) al lui Ion Heliade-Rădulescu, la un secol distanţă, apăreau cele trei volume din Istoria civilizaţiei române moderne (1924-1925), prin care Eugen Lovinescu se
impunea şi ca sociolog al culturii noastre, alături de autoritatea sa
critică post-maioresciană, probată prin cele şase volume din Istoria
literaturii române moderne (1926-1929; reluate, peste un deceniu,
într-un singur op, 1937).
Degetul de lumină al lui Titu Maiorescu a promovat o metodă sigură de evaluare a operei artistice, precum a indicat şi un
drum pe care vor păşi generaţiile următoare de critici. Figura tutelară a criticului de la „Junimea”, sau spiritul fondator al ctitorului ce
a făcut să se ivească acele necesare şi fecunde Convorbiri literare
sînt borne indispensabile istoriei spiritului critic românesc (despre
care rostea unele adevăruri, în 1909, şi Garabet Ibrăileanu).
Într-un timp oarecum vitreg, Horia Stamatu da lui Maiorescu ceea ce a fost al lui Maiorescu, un spirit fără de care literatura
noastră clasică nu ar fi arătat aşa cum a fost şi cum este astăzi. A reprezentat un îndrumător cultural autentic, de neegalat, cu o amprentă puternică asupra originalităţii creaţiei noastre literare şi a
accesului acesteia în luminişul universalităţii.
Horia Stamatu observa că vechea replică a lui I.H.- Rădulescu: „Scrieţi, băieţi, numai scrieţi!” devenea caducă şi contraproductivă, căci Maiorescu imprima un alt metabolism creaţiei ca atare.
Ar fi zis, probabil, „Ştergeţi, băieţi, ştergeţi cît mai mult!”, sau altceva
care să-l facă pe creator să cumpănească altfel cuvîntul, evitînd pe
cît posibil falsa beţie a acestuia.
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***
Eugen Lovinescu este criticul prin excelenţă al culturii române interbelice, fără a ignora însă prezenţa altor spirite precum G.
Călinescu, Perpessicius, Tudor Vianu, Pompiliu Constantinescu, pentru a aminti cîteva nume. E drept că apărea, cum observa Stamatu,
o „nouă lume”, dar n-am spune că Maiorescu îşi încheiase misia. Criticul dispărea fizic în 1917, însă maiorescianismul continua să rodească în noi generaţii de critici interbelici, vreo patru, dacă
numărăm şi micul val adus de Cercul Literar de la Sibiu, un model
cultural motivat în elanul lui şi de spiritul lovinescian.
E-adevărat că atmosfera literelor româneşti era alta, cu
multe repere sigure, alături de iniţiative compromiţătoare, cum a
fost semănătorismul, creaţia unei culturi în criză şi caracterizat de
E. Lovinescu fără rezerve drept antiliric. Potrivit vederilor criticului,
o atare tendinţă nu se sincroniza deloc cu orientările europene şi, în
consecinţă, nu stimula cu nimic o creaţie românească originală.
Cultura noastră se situa, în acel ceas istoric, între tradiţionalism şi modernism, prima poziţie fiind exprimată de grupul revistei Gîndirea, cealaltă, de cei strînşi în jurul publicaţiei Sburătorul
şi al Cenaclului omonim care se ţinea în casa lui Lovinescu. Nu trebuie omisă revista Viaţa Românească şi cei ce aderau la ideologia ei
literar-culturală pozitivistă.
Gîndirea însă, sublinia şi Horia Stamatu, unde au apărut şi
poezii de Lucian Blaga, Ion Barbu, Ion Vinea sau Al. Philippide, ilustra un „supărător decalaj între planul pretenţiilor gîndirii filosofice
şi cel al creaţiei artistice”. O stare confirmată de însuşi Nichifor Crainic, coordonatorul revistei, poet şi gînditor deopotrivă, pentru a nu
mai vorbi şi de încărcătura mistică a creaţiei poetice, mai evidentă
însă într-un fel în tabăra modernistă, de partea căreia se afla E. Lovinescu. O situaţie, credea Stamatu, generată de faptul că poezia
aşa-numit modernistă era permisivă pentru „super-categoriile mistice, în primul rînd prin transpunerea lor în domeniul experimentărilor-limită de limbaj”.
Diferit de tradiţionaliştii gîndirişti sau de progresiştii de la
Viaţa Românească, nefiind „nici cosmopolit, nici reacţionar”, ci preocupat îndeosebi de literatură şi nu de ideologie, criticul E. Lovinescu
era pur şi simplu „un Român, umanist şi, pe bună dreptate, convins
că nu poate exista cultură superioară fără o intensă viaţă citadină”.
Nu însemna însă că slujea o orientare iconoclastă, anti-tradiţională,
numai că se împotrivea cu fermitate hibridului, ca şi tradiţionaliştii
pur-sînge, şi accepta o tradiţie organic legată de dialogul cu contemporaneitatea în sfera estetic-literară, respingînd jocul cu vreo
ideologie din afara literaturii.
Obiectivitatea şi întemeierea estetică a judecăţii critice îl
arătau pe E. Lovinescu mai tradiţionalist decît cei dintr-o atare fa63
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langă, revendicîndu-se astfel de la deja tradiţionalul spirit maiorescian, care nu proclama absenţa ideilor, ci „primatul realizării artistice faţă de orice schematică ideologică”, după formularea lui
Stamatu.
***
Autorul lui Memnon scria aceste lucruri cînd se iveau primele semne ale unui posibil dezgheţ al culturii române, cînd începuse reabilitarea lui Titu Maiorescu şi cînd se putea iarăşi vorbi de
E. Lovinescu sau de alte personalităţi ţinute pînă atunci la „fondul
secret”. Era dezamăgit însă de modul pernicios în care se discuta,
cum o făcea, de pildă, Zigu Ornea în Junimismul (1966), fapt ce indica limpede că „literatura se sufoca în menghina «inginerilor» criticei ideologice”.
A declara discursul critic al lui Maiorescu sau al lui Lovinescu ca fiind estetizant, văzînd într-un atare epitet ceva păgubos
sau negativ, presupunea să nu înţelegi rostul criticii la cei doi, spirite
care au indicat clar, fiecare în felul lui, nu doar direcţia cea nouă în
literatură şi cultură, ci şi lipsa oricărei intenţii de a ignora conţinutul unei creaţii literare în favoarea formei acesteia. Dimpotrivă, binomul endosmotic formă-conţinut constituia suportul valorii
estetice a operei, congruentă cu spiritul timpului, într-un dialog consistent cu contemporaneitatea.
Nu aceste opţiuni estetice ale preschimbatei vieţi literare
meritau dezbaterea, ci, poate, pricina care a făcut ca E. Lovinescu să
fie ignorat de Academia RSR („poate că semănătoristul dostoievschizant Agârbiceanu era mai pe plac”), fiind însă, neoficial, investit
cu calitatea de Preşedinte al „republicii literelor” româneşti.
Cenaclul „Sburătorul”, ca şi „Junimea” altădată, uzînd de
autonomia criteriului estetic, moşise multe nume de creatori autentici şi se opunea oricărei forme de beţie de cuvinte. Amfitrionul,
E. Lovinescu, „a rămas pînă la sfîrşit ospitalier fără limite, înarmat
cu o răbdare greu de închipuit, dînd astfel un exemplu unic de pasiune pentru literatură. A fost omul care-a răscolit munţi întregi ca
să scoată, într-o viaţă, un săculeţ de aur”(știm că Heraclit spunea
despre cine sapă după aur că muncește mult și găsește puţin).
***
Pentru a fi cît mai limpede opoziţia dintre tradiţionalişti şi
modernişti (divergenţă fertilă pentru literatura noastră dintre 19201940), Horia Stamatu stăruia asupra greutăţii – dar şi a diferenţei –
specifice a acestor orientări, începînd cu felul în care se raportau la
tradiţie şi terminînd cu accepţia dată dialogului dintre culturi, incluzînd punctele forte ale disputelor deloc comode sau liniştite.
Eugen Lovinescu amenda sever tradiţionalismul, în care
constata existenţa unui fel de romantism social şi politic, contraproductiv, nevalidat axiologic şi inoperant în spaţiul literaturii. Și
asta în timp ce tradiţionaliştii reclamau tendinţa modernistă de a
nega, chipurile, categorii de bază, originare ale filosofiei culturii
noastre (Blaga însuşi nu limpezise atît de mult stilul românesc al
culturii).
Presupoziţiile lovinesciene nu confirmau deloc o atare lacună. Dimpotrivă, criticul era convins că izvoarele şi categoriile culturii îşi croiesc drum, cu aura lor, prin magma talentului unui
creator, însă a face din ele un fel de program nu înseamnă altceva
64

decît a le compromite şi a leza, totodată, talentul, actul creaţiei în
ceea ce are acesta mai spontan.
Dacă un autor îşi propune, bunăoară, să fie cît mai român,
el ajunge, inevitabil, la o teorie, şi nu creează artă. Inspiraţia unui
poet va fi neaoşă, adică românească, dacă poemele sale satisfac canonul estetic al timpului şi dacă sînt receptate de cei cărora li se
adresează. Atît şi nimic mai mult. Aşa se întîmplă şi cu o creaţie care
este, pro tanto, franceză, spaniolă, engleză, americană sau altceva.
Un creator, zicea Stamatu, „operează cu limba, cosmosul, psichologia şi circumstanţele lumii în care trăieşte şi cu cît este mai intens
legat de toate acestea, cu atît ecourile lumii lui, în condiţiile date,
vor fi mai inevitabile”.
În cele din urmă, disputa tradiţionalism-modernism a fost
favorabilă evoluţiei literaturii şi culturii române, un duel care a facilitat apariţia unei orientări secunde, a treia, aceea a autorilor autonomi, cum au fost Mateiu Caragiale, Camil Petrescu ş.a.
E. Lovinescu a întreţinut cu har și prestigiul ideii de cenaclu, fără să facă din acesta un loc prielnic sectarismului, ci cultivînd
în cel mai nobil sens, ca şi Maiorescu, încrederea în valoarea, în talentul unei personalităţi creatoare, demonstrînd, prin exerciţiu critic, calitatea cuiva de scriitor (eventual de ne-scriitor).
Criticul impresionist (cum ironic se autodefinea) de la Sburătorul, cu toate că urmărea îndeosebi forma şi formele (conţinuturilor), era irezistibil atras de încărcătura umană a acestora. Noul
adus de E. Lovinescu consta într-un „anumit fel de «evaluare materială», din foarte aproape, a «stofei literare», care poate fi scoasă din
produse naturale ori sintetice. Impresionism înseamnă în acest caz
verificarea «materialităţii» unei opere de artă, adică tocmai a condiţiei prime de existenţă a ei”.
Descendenţa maioresciană era astfel de necontestat. Dacă
Maiorescu nu s-a împlinit ca filosof, fiindcă a urmat chemarea practică de îndrumător cultural (oripilat că studenţii scriau n-am împreunat, cum mărturisea în Jurnal, a lăsat la o parte pe Kant, pe
Schopenhauer sau pe alţi filosofi în favoarea cultivării tinerilor),
Eugen Lovinescu a renunţat la o carieră universitară (a fost toată
viaţa profesor de liceu), pentru a face cît mai mult loc preocupării
sale critic-literare1. A ocupat însă, conchidea publicistul, locul al doi-

lea în istoria criticii literare româneşti, încheind astfel epoca primatului critic. Posteritatea lui părea însă a-i fi contemporană, căci,
încă din deceniul patru al veacului trecut, se revendicau de la spiritul lovinescian nume precum Pompiliu Constantinescu, Vladimir
Streinu sau Şerban Cioculescu, iar în deceniul următor aripa de critici de la Cercul Literar de la Sibiu – Ion Negoiţescu, Nicolae Balotă
sau Radu Enescu.

1

Horia Stamatu, „Locul lui Eugen Lovinescu în literatura română”, Prodomos,

nr. 6, febr. 1967. Am lecturat publicaţia în colecţia aflată la Biblioteca Română
din Freiburg, Germania. Cităm din text, fără vreo altă trimitere.

2

Despre G. Călinescu, îndeosebi referitor la atitudinea oportunistă a criticului,

un „om sucit”, Horia Stamatu are opinii complet defavorabile. Vedea în el

„una din expresiile blestemului căzut asupra literaturii și întregii culturi
românești” – v. H.S., „Alexandru Lungu: «Clavicula mundi»”, Cuvîntul Românesc, decembrie 1983 (publicaţie consultată tot la Freiburg).
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Ioan Radu Văcărescu

Umbra care nu atinge pământul

Primele „cântece de câmpie” bănulesciene apar, sub
forma unui grupaj de opt poeme, în 1963, în revista „Luceafărul”,
nr. 3, 1 februarie, sub genericul Din folclorul nou al satului! Desigur,
un „generic” specific vremurilor, care nu are nimic a face cu poeziile
bănulesciene! Însă versuri de acest fel au apărut, puţine, şi înainte
de acestă dată: de pildă, Salcâmul din Bărăgan a apărut încă din
1960, inclus într-un reportaj-eseu.i Am amintit acest poem, deoarece este primul text al lui Bănulescu în care apare imaginea lui Costea Nebunul, alias Pierdutul, faimosul personaj de mai târziu.
Aceste prime „cântece” vor fi urmate de un alt grupaj liric, format
din cincisprezece poeme, doi ani mai târziu, în „Ramuri” (numărul 6,
din iunie 1965). Interesant este faptul că Bănulescu îşi publică producţia lirică (nu a mai scris, de fapt, alte poeme, după această perioadă, decât sporadic, cum ar fi Poeme dulci, în „România literară”,
nr. 22, 1972) în acelaşi timp în care publică în presa literară nuvelele
care vor forma volumul Iarna Bărbaţilor: Mistreţii erau blânzi în 1963,
în „Gazeta literară” (nr. 2), Dropia, Satul de lut şi altele în 1964, în „Luceafărul”. Critica vremii a reacţionat prompt la schimbarea completă a scrisului bănulescian, după volumul de debut, Drum în
câmpie, din 1960, o carte de reportaje. În iulie 1965 apare prima ediţie a volumului de proză scurtă Iarna bărbaţilor, însă Cântecele de
câmpie nu vor face parte din acesta, aşa cum se va întâmpla mai
târziu, volumul de versuri ca atare apărând în 1968, la EPL, într-un
tiraj de 1640 exemplare. Odată cu apariţia ediţiei a IV-a a Iernii bărbaţilor, definitivă, adăugită şi revăzută, în 1979, la „Eminescu”, „Cântecele de câmpie” apar ca o anexă a acestui volum de nuvele, şi, mai
mult, apare aici şi un Argument la retipărirea Cântecelor de câmpie
(ediţiile ce vor urma, din volumul de nuvele, vor cuprinde, bineînţeles, şi versurile, în formatul ediţiei din 1979). De altfel, ediţia de
Opere, volumul I, începe chiar cu reproducerea ediţiei definitive, cu
addenda cuprinzând lirica bănulesciană. Este de la sine înţeles, astfel, că dorinţa scriitorului român a fost aceasta: receptându-i opera,
cititorul şi criticul nu pot despărţi nuvelele de versurile „câmpiei”,
aspect care l-a făcut pe Cornel Ungureanu să scrie că versurile ce
formează Cântecele de câmpie reprezintă „nebuloasa poetică din
care s-a închegat galaxia Bănulescu.”i De altfel, în Argument la retipărirea de faţăii de care aminteam mai sus, autorul, după ce ne lămureşte că aceste poezii nu sunt preluări de texte folclorice (nici
măcar din „folclorul nou”!), ci sunt creaţii personale, scrie tranşant
că „o legătură de fond este între universul spiritual al lumii din Iarna
bărbaţilor şi între versurile din Cântece de câmpie.”i Astfel, poemele
ar fi „un mic codice” care ar conţine „documentele lirice” ale teritoriului „sever” pe care se întinde proza volumului de nuvele, ca şi faptul, mai spune scriitorul român, că versurile „cuprind în germene şi
imagini transmise mult timp după aceea, la o altă măsură, dimensiunilor teritoriului imaginar din Cartea Milionarului”.v Mai mult, autorul recunoaşte că lucrul la aceste poezii a fost anterior scrierii
nuvelelor, deşi poemele au apărut în volum mai târziu (însă am
văzut mai sus că ele au apărut, în grupaj, în revistă, înainte de pu-
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Spa2iul inefabil
blicarea Mistreţilor, prima nuvelă tipărită de Bănulescu din viitorul
faimos volum de proză scurtă). În acelaşi „Argument”, Ştefan Bănulescu ne arată şi „dovezile” acestei legături de fond între universul
spiritual al lumii Dicomesiei şi versurile sale: „aproape în proza tuturor nuvelelor apar din când în când imagini şi versuri trase din
Cântece, versuri spuse de un personaj sau altul în împrejurări sau
dispoziţii potrivite, ori imagini transpuse în limbajul specific prozei…”v Scriitorul român ne şi exemplifică în câteva cazuri „flagrante”:
versuri din Cântec de dimineaţă şi o imagine fugitivă a lui Andrei
Mortu, din balada cu acelaşi nume, în nuvela Mistreţii erau blânzi,
versuri din Orz pe vatră şi din Cântec de seară în Dropia, din Caloienii
în Satul de lut, din Haina în Vară şi viscol, etc.vi Ca atare, trebuie să

ţinem cont de dorinţa autorului, justificată pe deplin, atât estetic,
cât şi de fond, de a-i vedea opera ca univers unic; la început, mărturiseşte scriitorul român, s-a simţit atras să inventeze o „lirică suigeneris”, care să convină „solului şi naturii spirituale a eroilor săi”vi
din viitorul teritoriu al „provinciei de sud-est” care, la vremea primelor versuri publicate, începea să se prefigureze în liniile mari ale
unei lumi imaginare crescute din solul şi natura spirituală a Bărăganului.
Despre versurile lui Bănulescu s-a scris destul de puţin,
atenţia criticilor îndreptându-se mai ales asupra nuvelelor şi romanului Cartea Milionarului. Dintre cele mai importante referinţe critice, se detaşează paginile dedicate poeziilor lui Bănulescu de către
Eugen Simion. i Criticul român remarcă, încă de la început, „nota
magică, incantatorie”x a Cântecelor de câmpie. Asta, deşi versurile
sunt foarte simple; însă, în spatele acestor cuvinte simple şi a unei
„incantaţii” de tip folcloric, se simte „viaţa fantomatică a simbolurilor”, adaugă Eugen Simion, adică, ca într-un descântec, nu sunt importante cuvintele ca atare, care sunt foarte comune şi inteligibile,
ci „legăturile tainice dintre ele” şi ceea ce ascund: o realitate magică, lumea unei alte existenţe, „invocată să se întrupeze”.x O întrebare semnificativă pe care o pune criticul cu privire la aceste
cântece se referă la „ce e folcloric” în aceste versuri. Eugen Simion
este de părere că acest nivel folcloric, popular aşa-zicând, este conturat de aerul impersonal, vechimea spirituală şi simplitatea paradoxală a versurilor bănulesciene, astfel încât acestea par a fi nişte
„bocete spiritualizate”, nişte „false descântece făcute de cineva care
nu mai crede în forţa magică a formulelor, dar care vrea să ajungă
prin ele la o realitate spirituală veche, ameninţată de timp”. Ideea
de bază în aceste false descântece este, bineînţeles, ideea morţii,
gândită poetic în tipare populare, folclorice. Orice notă intimă sau
intimistă dispare într-o generalitate spirituală veche, dar reapar,
mai adaugă criticul, îndeosebi în finaluri, în simboluri tulburătoare.
Viaţa omului, existenţa sa este, în versurile lui Bănulescu, o păşire
pe un câmp pustiu de nisip iar vântul îi şterge repede urmele: în
urmă, nu mai este nimic. Acest drum este fără întoarcere, iar înstrăinarea omului de el însuşi este acasă la ea, odată cu trecerea
timpului. În acest caz, Eugen Simion citează următoarele versuri din
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primul poem al Cântecelor de câmpie, Omul din nisipuri: „Urmele
zboară la nori/ După cârdele de ciori/ Caut unde-am fost şi plec/ Şi
pe lângă mine trec./ Frică mi-e şi mi-e ruşine/ Am să mă lovesc de
mine/ Ziua, în amiaza mare/ Pe câmpul întins la soare/ Dar eu trec
mereu şi vin/ Ca pe lângă om străin.”xi Desigur, ideea morţii este
susţinută în versurile lui Bănulescu de simboluri poetice specifice.
Eugen Simion citează în acest sens imaginea umbrei, a bătrâneţii, a
miriştii carbonizate, a nopţii şi a călătoriei fatale. De asemenea, mai
este vorba de boli ciudate care întră în lucruri, de ape care cresc nemăsurat, de prispe care intră în pământ sau de „gârla care cere om”.
În acest decor, dispare linia despărţitoare dintre lumi, adaugă Eugen
Simion: „Mă salt din oasele toate/ Şi calc între ziuă şi noapte.” Criticul român mai arată şi fatul că Bănulescu contopeşte miturile şi introduce în iconografia creştină viziuni păgâne, Dumnezeu zidit în
trunchiul salcâmului amintind de legenda Meşterului Manole. Fără
să împartă oarecum poemele lui Bănulescu după temă sau după alt
criteriu, totuşi criticul român precizează că Dropia şi Cocoşul sunt
nişte „fermecătoare poeme fantastice”.xi Ar fi vorba despre un
desen cantemiresc, în primul caz, şi de simbolul soarelui, în al doilea. Interesantă e viziunea poetică a Dropiei, deoarece una dintre
capodoperele scriitorului român este nuvela cu acelaşi nume, din
Iarna bărbaţilor: dropia ar reprezenta „duhul amăgitor al câmpului”,
scrie Eugen Simion, „simbolul, în fapt, al unei lumi pe care timpul a
împins-o spre o limită fabuloasă, o lume ce apare şi dispare, învie şi
moare, o dată sau de patru ori, ca în Andrei Mortu.”xi Astfel, scriitorul român ar fantaza, concluzionează Eugen Simion, într-o formă lirică pură, cu limbaj purificat de abstracţiuni, în marginea unei
spiritualităţi magice conturate din „credinţe în strigoi şi vrăji, eresuri, practici magice”.x
Alţi critici români au mers oarecum pe altă linie decât
Eugen Simion în privinţa Cântecelor de câmpie, chiar negând valoarea în sine a acestei lirici. Cornel Ungureanu citează încă din start,
prezentând versurile bănulesciene, mărturisirea scriitorului la
prima apariţie a versurilor în volum, în 1968: „Ele s-au ivit, chemându-se unele pe altele, ca o dureroasă amintire a unor existenţe
de mult sfârşite, de sentimentul filial fără încovoieri faţă de locurile
natale, locuri a căror imagine nu mai putea fi pătrunsă aşa cum fusese într-un trecut îndepărtat, decât prin comuniunea spirituală a
versului de cântecul vechi.”xv Atâta doar, că profesorul de la Timişoara nu crede prea mult în valoarea în sine a versurilor bănulesciene, el scriind că acestea „nu valorează mare lucru”, doar dacă le
percepem lângă nuvele: „lângă ele”, scrie criticul, „încep să trăiască”.xv Ca atare, aceste versuri „poartă viu sufletul locurilor” şi nu
trebuie privite decât ca nişte „documente lirice”, după expresia lui
Bănulescu însuşi. În Geografia literaturii române,xvi nimic nu se
schimbă în opinia criticului, cu privire la poeziile lui Bănulescu, fiind
reluate aceleaşi idei ca în Proza românească de azi.
Comentând Iarna bărbaţilorxi, Nicolae Manolescu formulează memorabil că „izbitor la el este, din capul locului, spiritul cult
al unui folclor încă viu”. Într-adevăr, Cântecele de câmpie, în pofida
aspectului general de prelucrare folclorică sunt creaţii cu totul originale, bazate însă pe o empatie specială a autorului lor cu spiritul
popular şi cu stilul folcloric al câmpiei dunărene. Astfel, cântecele
fiind „documentele lirice” ale Dicomesiei, iar elementul folcloric
fiind dominant, concluzia lui Manolescu ar fi aceea că „puternicul
element etnografic nu este, în toate, decât humusul pe care creşte
un univers imaginar, deopotrivă mitic şi realist”x, folclorul nefiind
decât o „invenţie perpetuă”.xx Ca atare, e vorba, mai arată Mano66
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lescu, despre o lume care „gândeşte în basme şi vorbeşte în poezii,
care îşi are geografia specifică – balta şi câmpia dunăreană”, cu o
„unitate de atmosferă, de motive şi tehnici desăvârşită în poezii, în
primele nuvele şi în volumul inaugural al romanului.”xx Doar în Scrisori provinciale apare o anumită modificare, arată în continuare Nicolae Manolescu, în sensul dezvoltării elementului intelectual şi al
ludicului.
Într-adevăr, fiind considerate chiar de autor drept „documente lirice”, ale „teritoriului sever” al Dicomesiei, versurile bănulesciene nu au reprezentat niciodată un interes deosebit pentru
critici, ci au fost receptate drept „anexe” ale nuvelelor, mai ales, dar,
mai târziu, şi ale romanului Cartea de la Metopolis. Mai mult, aceste
versuri au apărut în presă şi apoi în volum în acelaşi timp cu nuvelele şi cu romanul, astfel că ele au fost umbrite de valoarea excepţională a acestora. Unui cititor de azi, aceste versuri pot să-i spună
foarte puţin, atât pentru faptul că poemele au o structură de tip folcloric, prea puţin luată în atenţie azi, în plin postmodernism visceral și biografism crepuscular, cât şi pentru faptul că ele au apărut
mereu ca addenda la volumul de nuvele. Nu cred că ar fi neinteresant ca versurile lui Ştefan Bănulescu să apară şi într-o ediţie de sine
stătătoare, ca poezie în sine, dincolo de importanţa lor covârşitoare,
ca documente lirice anterioare scrierii prozei, şi un comentariu
adecvat, eventual pe sugestiile critice ale lui Nicolae Manolescu, ca
actualizare folclorică, deopotrivă mitică şi realistă. O astfel de perspectivă editorială şi critică nu ar face în nici un caz să dispară ideea
universului unic bănulescian, ba, din contra.
În ideea definirii esenţei peisajului, aşa cum am arătat altădată, pe urmele lui Rosario Assunto, „a semnificaţiei şi valorii lui
pentru om”xxi, adică „peisajul în sine” şi nu „simpla imagine a peisa-

jului”xx, reiterăm că acesta este totdeauna un spaţiu (cu precizarea
că este un spaţiu, şi nu ocupă un spaţiu, de unde rezultă că „peisajul este spaţiul însăşi, care se constutuie ca obiect de experienţă estetică şi ca subiect de judecată estetică”xx), în cazul nostru, spaţiul
câmpiei dunărene, devenit peisajul câmpiei dunărene şi al bălţilor,
este prezent, prin invenţie folclorică şi atitudine cultă, în „documentarul liric” al poeticii bănulesciene. Peisajul, ca spaţiu limitat şi
deschis, ca prezenţă a infinitului în finit, ca „autolimitare a infinitului şi totodată un soi de deschidere a finităţii”xx, „în care infinitatea
şi finitatea se îmbină, trec una în cealaltă”xxv, se regăsesc în cazul lui
textelor poetice ale lui Bănulescu, unde putem găsi numeroase
exemplificări ale finităţii ca deschidere spre infinit. În Cântec de dimineaţăxxv, încă din primele două versuri este stabilit acest raport
dintre finit şi infinit: „Câmpie, cu porţi dărâmate,/ Cu ierbile-n cer
vărsate…”; sau, mai departe, infinitul care limpezeşte, poetic, esenţa
peisajului ca prezenţă a infinităţii în finitatea unui spaţiu limitat:
„Creşte iarbă-n cer şi-n stele,/ Şi în călcâiele mele./ Întind mâna înainte/ Şi lovesc în soare un dinte,/ Care tocmai răsărea,/ În gingie
sângera./ Întind mâna înapoi/ Şi dau de noapte în toi.” În Salciaxx,
arborele specific bălţilor dunărene, salcia, sau, popular, salca, este
elementul natural care face legătura între regimul terestru, acvatic
în speţă, şi regimul ceresc, conturând un peisaj şi definind o stare de
spirit, cumva o anumită replică la ideea poetică din Revederea eminesciană, a melancoliei trecerii omului pe pământ şi a perenităţii
lumii vegetale: „Trăieşti într-o sărutare/ Salcie fără spinare./ Stai cu
faţa şi-nspre soare,/ Şi-nspre apă la răcoare// (…) Şi când vine apa
mare,/ Piere plopul, iarba moare,/ Numai tu stai plutitoare/ Peste
lumea de sub apă./ Şi când piere apa moartă/ Stai sub cer ca după
poartă,/ Salcie, fată înaltă.// M-am întors îmbătrânit./ Nu mai erai de
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găsit./ (…) Am găsit un ciot în loc./ Iar din ciot creşteau lăstare/ Ca fagure-n subţioare./ Te-ai iubit şi pe sub tină,/ Când erai doar rădăcină,/ Salcie, salcă bătrână.” Sau în Cântec de seară, unde cele două
planuri, cel terestru şi cel ceresc, se întrepătrund într-o metaforă
globală a „drumului de întoarcere acasă”, în noapte, în care elementele esenţiale ale lumii înconjurătoare – soarele, noaptea, ziua,
umbra, luna, ţărâna, stelele – constituie un cadru familiar şi un peisaj fabulos, într-o stranie solidaritate dintre om şi spaţiu, în aceeaşi
ordine a prezenţei infinitului în finit: „Mă-ntorc acasă/ Cu soarele
asfinţit în cămaşă./ Cu praf dulce între măsele şi dinţi./ Şi cu oasele
fierbinţi./ Mă salt din oasele toate/ Şi calc între ziuă şi noapte./ Îmi
trece umbra pe lună/ Şi-i lasă pe frunte ţărână./ Până la ziua albă/
Îmi răsar stelele între barbă şi iarbă.”xx Şi în textele care trimit direct la operele în proză ale lui Ştefan Bănulescu putem observa
această prezenţă a infinitului în finit, fie ca şi apariţie a unor peisaje
familiare, în care raportul dintre om şi peisaj este dat de amestecul
de teluric şi cosmic, fie de relaţie ambiguă între om (eu poetic) şi
peisaj, de la familiaritate solidară şi chiar intimitate şi până la confruntare.
În Salcâmul din Bărăganxx, arborele „nalt şi subţire” tipic

câmpiei dunărene, cu umbra formată din „câteva fire”, care „atârnă
ca spânzuratul”, bătut de crivăţ şi care nu atinge pământul niciodată, devine metaforă a morţii în câmpul pustiu (arbore al vieţii cu
umbra sa devenită simbol al morţii), făcându-şi aici apariţia şi Costea Nebunul, personaj care devine motiv în sine în scriereile de mai
târziu ale scriitorului român: „Umbră, să mă sui la tine,/ Că tu nu
cobori la mine./ Nu mă sui, a mai fost unul/ Pe nume Costea Nebunul./ Sus la umbră s-a urcat,/ De-o cracă s-a căţărat/ Şi pe câmpul gol
şi spân/ S-a spânzurat de salcâm.” Suprapunerea elemenelor cereşti
peste cele telurice, prezenţa infinitului ceresc în finitudinea telurică,
apar cu şi mai mare pregnanţă în Cocoşulxxx, ca poezie cultă pe tiparul folclorului românesc, aripata galinacee fiind un simbol al soarelui (vezi aici şi numeroasele reprezentări ale cocoşului în ţesătura şi
în ceramica populară românească), iar în poemul bănulescian (unul
dintre cele mai frumoase poeme ale scriitorului român), mai mult,
acest simbol ancestral şi universal (putem adăuga aici că nu doar al
soarelui, ci şi al lunii, geamăna astrului zilei) devine un simbol poetic care umple cu bio-fiziologia sa, într-o cascadă de metafore, întreaga boltă cerească, răsfrântă pe câmpie într-o fascinantă ardere
de sine: „A tăiat noaptea în zimţi./ Creasta e mai sus de sfinţi./ Pe
cer, pieptul şi pântecul./ Prin urmele frânte ale zimţilor,/ I-a ţâşnit
cântecul,/ De la pintenii de rouă,/ La ciocul de lună nouă./ Cântetul
suna a gheaţă,/ Spartă de dimineaţă între stele,/ Peste câmpul de
negură caldă.// Când să-l aflu mai bine cum cântă,/ Cum îşi împlântă
zimţii culorilor/ În noapte şi în gheţuş,/ Am văzut doar soarele/ Topindu-i în urcuş aripile, ciocul,/ Pintenii şi ghearele.”
Sau o altă perspectivă, aceea a identificării depline cu peisajul familiar, un fel de eutanasie ironică în plin câmp dunărean, nu
prin fiinţa omenească ca atare fiind rezolvat sentimentul de singurătate şi înstrăinare absolută dat de trecerea timpului, de îmbătrânire şi sărăcie, ci prin haina sa unică, devenită, printr-o stranie
personificare, ea însăşi una cu pământul şi elementele acestuia, sub
forma unei scrisori-doină adresate mamei (Hainaxxx): „De m-ai vedea
bătrân, mamă,/ Am îmbătrânit c-o haină./ Haina mea, minune
mare,/ Pleacă singură să are/ Îndoită de spinare./ Ară haina fără
mine,/ Printre boi abia se ţine./ O bate vântu-ntre boi/ Şi-o întoarce
înapoi.// Vine haina înspre mine/ Să-mbrace oase străine.// caut
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haina-n buzunare./ Dau de grăunţe şi soare./ De m-ai vedea bătrân,
mamă,/ Îmi creşte grâul în haină.”
O altă capodoperă poetică bănulesciană este Dropiaxxx, înainte de a deveni un simbol literar de prim ordin, prin nuvela eponimă, marea pasăre a Bărăganului dând naştere acestui poem al
căutării perfecţiunii, sau, aşa cum s-a mai spus, a lumii ideale, prin
căutarea „duhului amăgitor al câmpului”.xx Într-adevăr, în peisajul
bărăganic, cu „miriştea arsă şi lată”, în spaţiul acesta unde prezenţa
infinitului în finit este mai reală ca oriunde altundeva în spaţiul românesc („La dunga cerului spartă/ De-o vizuină de soare,/ Spre asfinţit şi răcoare…”), se naşte această fata morgana a câmpului
pustiu, această nălucă a vieţii şi a morţii, o prezenţă insolită de gen
feminin, deşi ambiguă peste poate, jumătate regină a câmpului însorit, jumătate fiinţă fabuloasă, şarpe cu cap de vultur, dintr-un bestiariu din care face parte şi pasărea calandrinon şi pasărea Phoenix,
dar şi harpia imaginarului infernal, de neatins, de neprins de către
om: „Se saltă un cap de şarpe/ Printre năluci verzi de ape.// Şarpele
cu cap de vultur,/ Cu plete galbene-n jur,/ La gât cu soarele roată,/
Cu piept şi sfârcuri de fată/ Cu coroană de regină,/ Cu aripile-n ţărână./ Stă cu pieptul dezgolit/ Tremurat în asfinţit.// Am cătat dropia-n soare/ Că eram de-nsurătoare./ Mi-am dus mâna peste câmpi/
Printre praf şi printre ghimpi:/ Am vârât mâna în cer/ Şi am dat,
vara, de ger./ Mi-a degerat mâna toată:/ O-ntinsesem după fată,/
Când s-o fur – prin degete/ Mi-a trecut şarpele rece.” (Dropia).xxx De

la această căutare a „dropiei” în regim fabulos-poetic, Bănulescu
ajunge la scrierea nuvelei Dropia, în ideea căutării fetei morgana a
câmpului mai degrabă în profunzimile memoriei şi ale poveştilor
despre această căutare, rezultând o capodoperă a prozei scurte româneşti postbelice, încărcată de o pozitivă şi sugestivă ambiguitate,
specifică chiar simbolului paserii măiastre a câmpului, dropia (aflată
azi pe cale de dispariţie, dacă nu chiar a dispărut deja din peisajul
câmpiei noastre), simbol, astfel, al unui orizont de necuprins.
În confruntarea dintre om şi mediul său, omul are prea puţine şanse de a ieşi câştigător, nu doar datorită faptului că este o fiinţă slabă şi pieritoare, iar natura este puternică, ci şi pentru că
peisajul ca atare poartă în sine însemnele unui destin de neocolit,
pentru că există duhuri ale locurilor, energii pozitive şi negative care
duc la evenimente misterioase cărora omul nu li se poate opune, ci,
cel mult, poate să încerce să le înţeleagă şi să povestească despre
ele, cu teamă şi cu sufletul la gură. Sau eventual, aşa cum ne apare
în finalul nuvelei Mistreţii erau blânzi, să râdă în hohote pe deasupra
apelor nimicitoare ale fluviului, ca-ntrun hohot biblic peste alt potop
biblic. Aceste aspecte sunt surprinse de Bănulescu în multe dintre
paginile sale de proză de mai târziu (am amintit mai sus una dintre
prozele scriitorului român, faimoasă pentru acest aspect, însă
putem aminti, de exemplu, şi nuvela de mare întindere Vară şi viscol cu Un trup gol se întoarce pe pământ şi pe ape), iar în volumul de
versuri ele apar în primul rând într-un text la fel de faimos, intitulat
Cere gârla omxxx: „Curge Dunărea în somn/ Geme ca un om/ Cere
gârla om./ La cotlonul lui Ion/ Se-ntoarce cu peştii în sus/ Şi cu rădăcini de pom/ Cere gârla om./ Az noapte pe rând/ Au căzut prispele la pământ/ Mi-a venit apa la brâu/ Cu streşine şi cu grâu.”
Un alt personaj, din galeria lui Costea Nebunul sau a lui
Constantin Pierdutul din Cartea Milionarului, ca voci ale Câmpiei dicomesiene, este şi Andrei Mortu, celebrul-ridicolul bandit al stufărişurilor din Baltă. Acesta apare pentru prima dată în poemul
eponimxxxv din Cântece de câmpie, ca „hoţ de fete şi de mori” care „a
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murit de patru ori”, devenind legendar în întreaga Dicomesie pentru „nemurirea” sa. Poemul este de fapt o baladă, cultă dar în vechiul stil popular, în care sunt „povestite” cele „patru morţi” ale
vestitului haiduc. De fapt, aceste „morţi” sunt imaginare, chiar haiducul inventându-şi-le, iar în Cartea Milionarului apărând în plus faptul că el însuşi plătea cu bani lăutarii locurilor de a-i răspândi în
lume propria legendă. În baladă, această sugestie apare în final,
acolo unde haiducul din Bălţi apare sub chipul unui moşneag povestind copiilor propria-i legendă haiducească, a celor patru „morţi”
ale sale: „Nu putea Andrei să moară/ Şi-a venit şi-a patra oară,/ Era
toamnă, era seară./ N-avea mâini bune s-apuce,/ Picioare-ncotro sapuce,/ Numai ochii priveau dulce./ Era alb, albit şi-n gene,/ Avea
barbă şi-n sprâncene./ Nu putea Andrei să moară/ Şi-a venit şi-a
patra oară/ Într-o margine de sat:/ Spunea basme la copii/ Prin tufişuri şi prin vii./ Dar aici l-a împuşcat/ Şi nu s-a mai arătat.” Aventura haiducească în paisajul Bărăganului apare şi în Lunca vrăbiilor,
ca şi în alte poeme sau fragmente lirice. În poemul amintit,xxx este
cântată lunca dunăreană, cu vrăbiile care „se culcă” în palmele drumeţului obosit şi alungat de răutăţile şi aventurile lumii, fiind vorba,
încă o dată, de o deplină identificare a eroului liric cu peisajul familiar. Desigur, nu lipsesc caii din Baltă, tovarăşi sublimi ai aventurilor
erotice sau războinice: „Lunca mea cu cai mărunţi/ Îmbrezaţi cu scai
în frunţi./ Am furat cu ei iubite,/ Că au iască la copite.// Lunca-i cu
cărări pierdute,/ Are nuferi pe cucute./ M-au cătat duşmaii-n luncă/
Şi-au uitat să se mai ducă.// Lunca mea-i plină de oase,/ De-şi fac
vrăbiile case.// Când mă culcă jos o rană/ Îmi vin vrăbiile-n palmă,/
Şi le las să ciripească,/ Şi le las să mă cunoască.”
Dunărea este şi ea în atenţia poetului, marele fluviu cu
apele sale de gheaţă devenind un peisaj fabulos, în care cer şi apă
se cuprind într-o autolimitare a infinitului, într-un cadru în care
omul devine receptacul al sufletului locurilor (de asemenea într-o
aventură haiducească, haiducul fiind în primul rând reprezentantul
omului liber, descătuşat de opreliştile impuse de societate) şi, totodată, semn al iluzoriei desprimăvărări prin puterea descântecului,
într-o rugă de factură metafizică: „Zac pe Dunărea-ngheţată,/ Mi-e
carnea de răni bălţată./ (…) A intrat luna în mine/ Şi mă latră ca un
câine.// (…) Taci, lună, nu mai lătra,/ Taci că ne aude lumea,/ Taci, în
fiare nu mă da./ Îţi dau din căldurea mea,/ Dunărea om dezgheţa/
Şi-om aduce primăvara.”x

Nu lipseşte din galeria personajelor bănulesciene, aşa cum
am mai arărat, eroina locurilor, Chira Chiralina, aici ca personaj întro lume prefăcută pe de-a întregul în piatră, o lume împietrită în viziunea bătrânului care-şi rememorează întreaga viaţă (Piatra sau
cântec de dobrogean bătrân): Piatră-i ploaia, plouă var,/ Picurii în aşchii sar.// Piatră-i Chira la fântână,/ Şi sub soare, şi sub lună./ Chira
mea, Chiră satană,/ Rămasă de fată vădană,/ Mireasă fără cunună/
Rezemată de fântână,/ Stă sub soare şi sub lună/ Cu toarta găleţiin mână./ A-mpietrit Chira, nebună./ Chiră, fă, Chiră de piatră,/ Îţi
plânge ploaia pe faţă,/ Ploaia din urmă, de piatră.”
Încheiem aceste consideraţii cu privire la poemele lui Bănulescu din Cântece de câmpie amintind un alt poem foarte frumos
şi foarte sugestiv, în ideea secetei dominante a locurilor şi în aceea
a descântecului de factură magic-populară, pentru aducerea ploii
binefăcătoare, dar şi în ideea că aceasta s-ar putea amâna la nesfârşit, Duda Crudaxl, paparuda, plutind moartă pe undele „sucite şi
galbene” ale Dunării, într-o neagră viziune postapocaliptică: „Mă clatin de som./ Mor furnicile în pom,/ Dunărea îmi seamănă,/ E sucită
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şi galbenă.// Nu mai vine Duda,/ Cruda,/ Paparuda,/ În vara asta de
scrum/ Să joace goală în drum,/ Să-i curgă sudoarea şiroaie/ pe pântecul negru/ mursecat pe la şolduri de lupi/ şi să aducă ploaie,/ de
secetă să mă despoaie.// N-o mai aşteptaţi pe Duda.// Am văzut-o
trecând culcată/ Pe Dunăre, înecată.”
Putem aminti, astfel, încă o dată, nota magică şi incantatorie, de extracţie folclorică, dar cultivată în sensul poeticii moderne, adică atent supravegheată şi construită, în versuri care par
necăutate, care „curg”, departe de discursivitate şi prozaism, coagulată în metafore globale ale vieţii şi ale morţii, ale căutării şi întrebărilor fără răspuns, într-o înaltă melancolie, am putea spune,
într-o înţelepciune simplă, a înţelegerii destinului omului. Pe de altă
parte, este aici, ca şi în toată opera lui Bănulescu, cu privire la peisaj, acea evidentă valoare a peisajului în esenţa sa, a limitării fără de
care spaţiul nu se constituie, estetic, ca peisaj, corelativă celeilalte,
privind existenţa, în acelaşi loc, al trăirii în timpul real al spaţiului închis şi timpul fabuloriu al spaţiului deschis, reprezentat de jur-împrejurul spaţiului închis şi incluzându-l în propria fabulaţie. Credem
că poezia lui Ştefan Bănulescu se înscrie cel mai bine într-un gen pe

care l-am numi „primitiv”, specific mai ales picturii şi sculpturii moderne, ea putând fi înţeleasă plecând atât de la folclorul autentic
românesc, magic în primul rând, cât şi de la mari „primitivi” ai plasticii secolulului al XX-lea, cum sunt Paul Gauguin (cel din perioada
tahitiană), Brâncuşi şi Rousseau Vameşul.
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Hedda Gabler. Când iubirea de putere surclasează puterea iubirii

Pe 21 februarie 2018, Botond Nagy a adus în faţa publicului sibian
unul dintre cele mai puternice texte ale dramaturgiei moderne:
Hedda Gab ler, de Henrik Ibsen. Pe cât de consecvent în a urmări
linia directoare a textului, pe atât de îndrăzneţ este tânărul regizor
în a recrea lumea personajelor și a o transmuta de la sfârșitul secolului al XIX-lea într-un timp nedeterminat, în orice caz, un prezent
sau un viitor hipertehnologizat, în care spaţiul casnic seamănă pe
de o parte cu o navă spaţială (a se vedea poarta ovală și pianul fusiform) și pe de altă parte cu o scenă în lumina reflectoarelor, unde
se derulează un show glamour, timp în care asistentul inteligent SIRI
reglează la comandă luminile, împrospătează aerul sau se adresează direct spectatorilor. Personajele defilează pe ritmuri muzicale
de pop-disco, în ţinute nonconformiste, realizate de Erika Márton:
Jørgen Tesman (Marius Turdeanu) în costum de cosmonaut și cască
de motociclist, Thea Elvsted (Cendana Trifan) purtând o salopetă
mulată și ochelari de schi iar zurlia mătușă Jul (Diana Văcaru-Lazăr)
— o cască de coafor pe post de pălărie și un rucsac cu urechi de iepuraș. Singura care pare ieșită din tipar este Hedda (Ofelia Popii),
proaspata soţie a lui Jørgen Tesman, care impresionează prin eleganţă și distincţie. Cuplul tocmai s-a întors dintr-o călătorie de
nuntă și de studiu, în care Jørgen a lucrat la teza lui de doctorat des70

Teatru

pre industria casnică în Evul Mediu în Brabant. În această vreme,
Hedda s-a plictisit de moarte, după cum îi va mărturisi judecătorului Brack (Adrian Matioc), cu atât mai mult cu cât nu își iubește soţul,
iar căsătoria cu el a fost un compromis, realizat sub presiunea convingerii că „a dansat prea mult și timpul ei a trecut . În schimb,
Jørgen o idolatrizează pe Hedda și-i mărturisește mătușii cât este
de fericit, că ea, care avea atât de mulţi admiratori, l-a vrut de bărbat. Deși într-un rol secundar, Marius Turdeanu creionează foarte
convingător portretul omului bun, banal, generos, atașat de familie,
ce caută să acceadă pe scara socială metodic, prin multă muncă și
perseverenţă, în ciuda lipsei unor calităţi intelectuale excepţionale.
În relaţiile cu cei apropiaţi este entuziast, jucăuș, uneori pueril, ca în
scena în care se bucură de papucii de casă aduși de mătușa Jul. La
antipodul lui, Hedda, interpretată excelent de Ofelia Popii, este fiică
de general, genul de femeie fatală, care domină întreaga scenă. Este
superbă în salopata albă, capricioasă și nefericită. Iritarea și neîmplinirea îi transpar pe chip cu atât mai mult cu cât se străduiește să
le reprime. În aceeași logică, ea trece de la o adresare politicoasă
(își strigă soţul pe numele de familie: Tesman) la mici răutăţi, ca ironiile referitoare pălăria mătușii Jul.
În viziunea lui Botond Nagy, întregul destin al Heddei stă
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sub semnul traumei din copilărie, a insecurităţii, a excesivei autorităţi paterne și a lipsei de iubire, motiv pentru care ea își reprimă latura sensibilă, umană, din teama de a nu deveni vulnerabilă. Ceea
ce cere ea în scrisoarea adresată lui Moș Crăciun, la 10 ani („bisturiu, mănuși chirurgicale, un meteorit numai al meu și o poză cu
mama ), cântecelul care spune că „noaptea copiii adormiţi sunt
duși să își ucidă tăticul dar și vocea propriei conștiinţe personificate de un personaj misterios, de inspiraţie barocă, interpreat de
Arina Ioana Trif („eu pot fi părăsită doar o dată, apoi eu sunt cea
care lasă în urmă totul ), toate acestea converg înspre ideea unei
răni emoţionale nevindecate, datorită căreia va dezvolta un comportament sadic, manipulator, condescendent, fundamentându-și
toate relaţiile cu cei din jur pe un raport de putere. Aceeași zonă întunecată care îi definește personalitatea, ea o regăsește la judecătorul Brack (interpretat cu mult aplomb de Adrian Matioc) și din
acest motiv el îi va deveni confident și amant. Inteligent, amuzant,
uneori bufon, viclean și orgolios („vrea să fie unicul cocoș din ogradă ), Brack își face intrarea în scenă pe piesa Tinei Turner „Simply
the best , ca un adevărat dandy, făcând pe cuceritorul, sărutând piciorul Heddei și trimiţând bezele în public. Dialogul dintre cei doi, e
o capodoperă a insinuării în care ei consimt să creeze împreună cu
Jørgen Tesman, dar, bineînţeles, fără știrea acestuia, un triunghi
conjugal. Vizita lui Ejlert Løvborg, fantomă a trecutului amoros al
Heddei, va strecura însă în mintea lui Brack teama că acesta ar
putea „să se introducă în triunghi . În interpretarea lui Ciprian Scurtea, Ejlert Løvborg este absolut fascinant, emană farmec, senzualitate, stăpânire de sine, o ușoară infatuare, și o inteligenţă
scrutătoare, geniul lui fiind probat de recenta sa carte despre forţele civilizatoare ale culturii, ajunsă best-seller. Are o ţinută cool,
pantaloni mulaţi, lanţ, iar pielea îi este tatuată cu textul viitoarei
cărţi, aflate încă în lucru. Reîntâlnirea cu Hedda este aproape hipnotică, cei doi neputându-și dezlipi privirile. După plecarea lui
Jørgen și a lui Brack, tensiunea erotică degenerează în reproșuri reciproce. Misterul planează asupra relaţiei lor trecute, iar dialogul
dintre ei nu aduce decât parţial lumină. Ejlert reia insistent întrebarea „Nu crezi că sursa prieteniei noastre a fost totuşi dragostea? ,
mărturisindu-i că prin confesiunile pe care i le făcea, el încerca să se
purifice, să scape de demonii alcoolului și ai desfrâului, care îl stăpâneau. Hedda, în schimb, neagă existanţa din partea ei a vreunui
sentiment mai profund decât cele de camaraderie și de curiozitate
(„o sete de a cunoaşte viaţa ). Vocea conștiinţei îi șoptește prin intermediul personajului interpreat de Arina Ioana Trif că atâta timp
cât ușa îi va fi închisă în faţa oricărei iubiri, aceasta va rămâne închisă și în faţa decepţiei. Ea tinde să își ascundă vulnerabilitatea în
spatele unei atitudini reci și intransigente. Pericolul o incită, forma
ei principală de amuzament fiind tirul sportiv cu pistoalele tatălui,
generalul Gabler. Pentru bărbaţii ce îi stau în preajmă, personalitatea ei de amazoană (a se vedea imaginea impresionantă a Heddei
călare pe un pistol uriaș) are toate atributele tentaţiei. În ciuda forţei de seducţie de care dispune, viaţa îi este searbădă, plictisitoare,
ea negăsind satisfacţie decât în controlul exercitat asupra celorlalţi.
Și-ar fi dorit să aibă în mâini destinul unui om excepţional, ca Ejlert
Løvborg și tocmai de aceea, când află ce influenţă covârșitoate a
avut în ultima perioadă asupra lui Thea Elvsted (Cendana Trifan), o
fostă colegă a ei de școală, fiinţă simplă dar cu suflet curat— care ia stat alături în scrierea cărţii, l-a susţinut, încurajat și inspirat, ba
chiar mai mult, l-a ajutat să renunţe la vechile obiceiuri— Hedda se
simte copleșită de gelozie. Dialogul la microfon dintre cele două
femei pare mai mult un interviu luat de Hedda Theei, ea folosindu-
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se de șiretenia-i caracteristică pentru a obţine informaţii despre Eilert. Ca un geniu al răului, Hedda plănuiește să distrugă omul nou
care devenise Eilert, sugerându-i acestuia că Thea se îndoiește de
el. Momentul când Eilert, rănit de ce-i spusese Hedda, bea pahar
după pahar este poate cel mai intens și mai frumos al spectacolului. Încărcătura dramatică se datorează excelentei interpretări a lui
Ciprian Scurtea, care cade și se ridică în mod repetat pe ritmurile
superbei bucăţi muzicale, Sarabande, compusă de Handel. Aflat sub
influenţa alcoolului, Eilert pierde la petrecerea dată de Brack manuscrisul noii sale cărţi, pe care Jørgen îl găsește, și, ca un om corect,
intenţionează să i-l înapoieze, doar că nu mai apucă, fiindcă acesta
este distrus le Hedda. Momentul este sugerat printr-un foarte puternic artificiu regizoral. Întins pe podea, beat, Eilert este dezbrăcat
de Hedda, spălat cu jet de apă pentru a-i sterge textul scris pe corp,
apoi tăiat cu bisturiul pe piept pentru a-l deposeda de cardul de memorie care va dezvălui întregul manuscris într-o proiecţie pe un
ecran imens. Cu preţul durerii lui Eilert și al Theei, Hedda reușește
să dobândească putere asupra destinului celorlalţi, dar ea nu se
mulţumește doar cu o victorie, ci vrea să câștige războiul, ca un adevărat general. Vrea gestul final, eliberator, prin care suferinţa omului pe care nu a avut curajul să îl iubească ar putea fi împlinită
artistic. În viziunea ei, doar îngemănând tragicul și esteticul, ar
putea atinge apoteoza printr-un gest de sinucidere frumoasă. Nu-l
va opţine însă, din partea lui Eilert, care moare într-adevăr, în salonul escortei Diana (Cristina Ragos) dar mai degrabă accidental,
printr-o descărcare a pistolului în abdomen. Singurul lucru care-i
mai rămâne de făcut Heddei, este să împlinească chiar ea acest
ultim act estetic, arogându-și puterea absolută, dacă nu asupra sorţii altora, măcar asupra propriei vieţi.
Cu o distribuţie de excepţie, foarte bine întocmită, spectacolul lui
Botond Nagy este impresionant, grandios, nonconformist și în același timp fidel piesei lui Ibsen, oferind o perspectivă proaspătă asupra unei drame scrise la sfârșitul secolului XIX, dar vorbind până la
urmă despre eternele meandre ale sufletului omenesc.

HEDDA GABLER

De: Henrik Ibsen

Regia: Botond Nagy

Scenariul: Botond Nagy și Kali Ágnes

Traducerea: Ioana-Andreea Mureșan
Decor: Irina Moscu

Costumes: Erika Márton
Dramatugia: Kali Ágnes
Visuals: Rancz András

Coregrafia: Attila Bordás

Muzică și sound design: Kónya Ütő Bence
Selecţie muzicală: Botond Nagy
Light design: Erőss László

Asistent regie: Sanda Anastasof

Asistent dramaturgie: Alina Damian

Consultant artistic: Claudia Domnicar

În distribuţie: Ofelia Popii, Marius Turdeanu, Ciprian Scurtea, Cendana Trifan,
Adrian Matioc, Diana Văcaru-Lazăr, Arina Ioana Trif, Cristina Ragos
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Emil Cătălin Neghină

Omul de ceaţă

monodramă
Synopsis: Un bărbat târăște după el o cutie de carton legată cu
o sfoară. Pe un umăr îi atîrnă o funie de care e legată o păpuşă dezmembrată, fără un picior, fără haine, murdară, mâzgâlită cu markerul.
Păpuşa, legată cu fundiţe, are înfipte în ea câteva ace, sârme, steguleţe, etc. Bărbatul vorbeşte păpuşii.
Unu
Întreabă! Fireşte că sunt singur! Cu cine să fiu? Numai pe tine
de iubesc, ştii bine, degeaba faci nazuri. Nu plânge. Te rog, să nu
plângi! Ştii că nu-ţi face bine. Am crezut că ştiu să fiu fericit lângă
tine. Sunt sigur că eram convins că există o cale spre fericire. O fericire adevărată, stabilă şi plină de linişte bună, fără frecuşuri inutile
şi nervi bătuciţi. Te credeam capabilă să mă înţelegi, să mă iubeşti
aşa cum sunt, cum eram. Speram să mă iubeşti în viaţa asta, că
murim foarte de tineri, cu mult înainte de-a pricepe clar ce căutăm
pe lume. Am fi putut fi grozav de fericiţi. Cred că mi s-a spart norocul când mi-ai ieşit în cale. S-a spart aşa de tare că nu l-a mai putut
nimeni repara, nici măcar doctorii. Mi-au spus că numai cu tine mă
pot repara eu. De aceea te aştept. Eu pe tine, tu, noi...
M-am prins că numai rataţii pot crede că fericirea există. Să
ştii că nu sunt dobitoc, mă rog, nu dobitoc total. Hai, să nu ne ascundem după deget, să spunem lucrurilor pe nume: nu sunt foarte
dobitoc. Cred că e bine de ştiut. Aşa că nu te hazarda să mă critici.
Nici tu, când plângi, nu eşti foarte drăguţă. Ba chiar, eşti mai mult
urâtă. Nu plânge iar! N-am vrut să spun că eşti urâtă. Ştii şi tu, ce
naiba, că nu eşti urâtă. Eşti aşa, la mijloc. Adică, eşti jumătate-jumătate. Şi frumoasă şi urâtă. Dar ăsta e farmecul tău. Mie nici nu
mi-a trebuit o frumuseţe. Ce să fac cu o frumuseţe? S-o pun în vitrină şi s-o fileze alţii, să se ducă alţii cu ea la film şi la ginuri tonice?
Nu pentru că eşti frumoasă te iubesc. Te iubesc exact pentru că eşti
jumi-juma. Eşti perfectă aşa.
Şi, dacă poţi, dacă ai timp, dacă nu trebuie să faci ceva special pentru salvarea planetei, dă-mi inima ta, iubeşte-mă, lasă-mă să
te sorb ca pe rouă, să te miros la comisuri, să te pipăi cu cilii sufletului meu şi să mă hrănesc cu scheletul tău... pe care a crescut o aşa
de minunată carne acoperită de piele fină. Uite, aici te-ai lovit. Degetul cel mic unde e? Arunci cu degete? Unde ţi-e piciorul drept? Ce
faci cu trupul tău, stricat-o?! Pentru ce te dabarasezi de hărnicia iubirii din tine către mine? Hai să fim lucizi! Mi-ar fi mai bine dacă nu
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m-ai mai chinui. Cel puţin, nu aşa pe faţă. Fii blândă, hai să ne iubim
firesc, fără scântei, fără să ne rupem organele... să ne iubim pur şi
simplu. Simplu, iubito. E prea complicat? Ştiu că e complicat, dar ce
frumos ar putea fi, nu-i aşa? De ce taci? Spune ceva!
Mi-ar plăcea să ştiu când vii toată. Cu degetele întregi, cu pi-

cioarele amândouă, ştii tu foarte bine ce vreau să spun. Eu sunt pregătit pentru sosirea ta. În ziua aia o să mă dau cu parfum. O să vii,
nu-i aşa? Eu vreau să vii, să fii aici, să-mi repari rănile, să mă mângâi pe neuronul blocat în catharsisul stârnit de lumina ochilor tăi.
Am pus deoparte pentru tine un set de lacrimi de înaltă calitate.
Progresul este evident, o să vezi, o să-ţi placă. Lacrimile astea nu
mai curg aiurea. Ele se adună în matrice clare: nori, lacuri, ploaie,
ninsoare, rouă, burniţă, chiciură şi alte specialităţi din aceeaşi gamă.
Sunt primele lacrimi din lume care fac curcubee. Spectacolele de
stradă sunt nimicuri pe lângă ce pot face lacrimile astea. Pentru tine
am schimbat toate legile fizicii, chimiei, empatiei...
Ţara în care trăieşti o să se cheme exact cum vrei tu, cel puţin
pe o rază de zece metri în jurul tău. Fără taxe, fără obligaţii la chirie,
gaz metan, curent electric, gunoi menajer, apă potabilă sau internet. O să fim din nou aşa de apropiaţi încât n-o să mai avem nevoie
de nimic. Nici de apă, nici de firimituri de pâine, nici de lumea asta
unificată, multiculturalizată, deja uzată. O să ne hrănim cu ce-o să
vrea natura..., prin fotosinteză. Nu te speria, o să fie o fotosinteză,
cum să-ţi spun eu? Ştiu, uite-atâta, aşa, îţi place? Mică şi simpatică,
pentru noi n-avem de ce, şi chiar nu vrem, să ne legăm de marile
reţele ale producătorilor de energie. Fii liniştită, îţi promit că o să
producem numai pentru noi. O să montăm şi un mic ventilator...
Bine, cum vrei, fără ventilator!
Fireşte că ai şi tu dreptatea ta, numai că ea se poartă la fel ca
adevărurile marilor puteri coloniale: nu poţi demonta, combate sau
anula fără să ţi se taie capul. Dar nu de asta mi-e mie teamă, ci de
faptul că tu nu mai ai o lume a ta în care să te regăseşti, unde să te
retragi ca-ntr-un marsupiu, unde să-ţi încarci bateriile cu energie
simplă, primară. De asta te-ai transformat într-un vânător setat să
cucerească şi să ucidă fără discernământ. Dar eu tot te-aştept. Braţele mele te caută şi nu te găsesc. Respirăm aerul îmbâcsit al aceleiaşi metropole şi nu ne-am văzut de-atâta vreme. Sunt secole,
milenii, de când nu te-am văzut. Drumul spre fericire trece prin mocirlă. De asta mă şi bălăcesc în ea, ca să mă suprasaturez şi să pot
înfuleca liniştit din marea fericire care o să ne orbească.
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Doi

N-am crezut niciodată că o să cad în capcana întinsă de o femeie mult mai tânără decât mine. Oricând, până mi s-a întâmplat,
şi la 16 şi la 18 şi la 25 şi la 40 şi la 45 de ani, dacă m-ai fi întrebat ce
cred despre legăturile amoroase dintre moşi şi june aş fi răspuns
fără să stau pe gânduri că astea sunt deraieri fără legătură cu iubirea, că sunt sortite eşecului... Aşa a şi fost. Toate teoriile mi s-au dus
pe apa sâmbetei când ai apărut. Tu te crezi o himeră. Ei bine, nu eşti
chiar ce crezi că eşti. Eşti un pic şi himeră, eşti venită din cărţi, de aia
m-ai prins între coperţile tale. Semănai leit cu imaginea femeii
ideale închipuită de mine. Numai că realitatea a dovedit că eşti şi
vie, că muşti, că dai cu pumnul, ca şi prăpădita asta de pasiune a
mea. O fi fost şi a ta, nu zic ba, numai că ce-a rămas din ea?
Până să te întâlnesc eram pregătit să plec din lumea asta.
Rămân tot mai des singur. Prietenii migrează, care pe unde. Cei mai
mulţi sunt deja la doi metri sub pământ. Eram pregătit pentru Marele Final, dar acum... aş vrea să te văd înainte. Un pic. Un pic mic,
mic de tot. Mi-e dor de tine. Nu m-am mai apucat de fumat. Crezi în
predestinare? Eu nu mai ştiu ce să cred, dar credeam. Când ai lipsit
prima noapte de-acasă de la tine şi ne-am iubit în maşină, pe câmp,
am ştiut că n-o să mă pot dezlipi de tine. Ne uram şi ne iubeam. Eu
îţi vedeam tinereţea, tu te făceai că nu-mi vezi ridurile şi părul grizonat. Ce naiba ai putut iubi la mine nu pot pricepe. Ţi-am compus
un cântec, nişte poezii, ţi-am dat toată dragostea,... dar tu eşti puternică şi ţi-ai făcut vaccin antidragosteamea...
Prima ieşire... Am băut până la ora închiderii în vechea
cramă. Am povestit cred că mai bine de cinci ore despre câte-n lună
şi-n stele. Nu ţi-am spus-o atunci, dar erai prima femeie care alături
de mine n-a simţit nevoia să exagereze, nu s-a plâns de nimic, n-a
enervat-o nimic. Am ieşit din cârciumă şi te-am condus o vreme spre
casă. Nu ştiu de ce, pe la mijlocul drumului ai vrut să fii singură. Teai ascuns, ai alergat pe drumuri numai de tine ştiute. Am alergat
după tine şi abia într-un târziu te-am găsit lângă casa spaniolă. Plângeai. Fumai. M-ai scanat până şi-n ultimul şi cel mai ascuns neuron.
Nici acum n-am habar ce căutai, dar am ştiut sigur că dacă ratez
momentul sunt cel mai mare dobitoc din univers. Aşa că nu l-am
ratat. Te-am întrebat dacă vrei să fii a mea. Ai vrut.
Seară de seară ne întâlneam, pe ascuns, într-un bar, care nu
era pe gustul meu, dar era destul de departe de părinţii tăi. Acolo
ne-am retras feriţi de ochii lumii. Două luni am vorbit acolo, despre
noi. Fără pauze. Despre trecut. Nimic despre viitor. Viitorul era încă
tabu. Era într-un pachet legat cu fundiţă şi niciunul dintre noi nu îndrăznea să vadă ce ascunde. Eu dormeam pe jos, încă locuiam în
apartamentul unde şapte ani încercasem să întemeiez o familie cu
o altă femeie. Anunţasem că mă voi muta în garsoniera pe care o
cumpărasem după moartea tatei. O vedeam că suferă, dar nu mai
puteam trăi în trecutul ăla. Aşa că întâlnirile cu tine erau pentru
mine medicament. Tot timpul mă gândeam numai la tine, nu mai
voiam de la viaţa asta decât să fii în preajma mea şi-atât.
Ne-am acomodat greu unul cu altul, dar ne iubeam de-adevăratelea. Sunt sigur că şi tu mă iubeai la fel de mult cât te iubeam
şi eu. Poate chiar mai mult. N-am să uit niciodată ce mi-ai mărturi2/ 2020

sit într-o noapte: că erai îndrăgostită de mine de când erai în nu ştiu
care clasă de liceu. Ce?! Incredibil! Unde-ai fost atâta vreme? De ce
nu mi-ai spus? Erai o puştoaică şi nu se cădea... aha, am înţeles. Aşa
că ai plecat la şcoli superioare în Germania. Sper că nu din cauza
mea. Şi de ce te-ai întors, de ce n-ai rămas în ţara aia civilizată? Nare importanţă. Mi-ai ieşit în cale şi gata, asta e. Diploma ta germană n-a fost bună în ţara natală, aşa că te-ai apucat s-o mai faci o
dată aici. Ţara nu te vrea, eu te vreau, dar amândoi te-am alungat.
Pe cine iubeşti mai mult, pe mine sau ţara?
Tremurai toată în primele două-trei minute când ne revedeam. Vorbeai greu, erai atât de emoţionată, de fiecare dată, că nici
eu nu ştiam ce să fac, cum să vorbesc, în ce fel, ca să nu-ţi provoc
vreun rău. Fragilitatea ta era o adevărată operă de artă şi mă simţeam copleşit că asist, că sunt părtaş la o asemenea stare emoţională. Dacă ne-ar fi urmărit cineva ar fi râs de noi, ne purtam ca doi
şcolari aflaţi la prima iubire. Dar noi nu vedeam asta. A sosit clipa
mutării în turnuleţ. Eram liber şi nu eram. Erai a mea şi nu erai, pentru că nu puteam ieşi nicăieri, trebuia să ne ascundem. Cred că am
fost nişte mari fraieri, pentru că asta m-a cam sălbăticit. De-atunci
nu mai suport oamenii, mă ascund de lume, nu mai intru în cârciumi, scriu zile întregi, mi-am aruncat telefonul...
Trei
Dumnezeule, stai un pic, nu te grăbi în halul ăsta! Tu nu oboseşti niciodată? Ce mare furtună te-a îmbrâncit spre mine? Unde
naiba mi-ai rătăcit liniştea? Ţi-am spus să nu-mi mai amesteci hârtiile, cărţile, creioanele, de ce nu poţi pricepe că biroul meu e doar
al meu şi aşa trebuie să rămână? Nu poţi să amesteci totul, nu toate
obiectele suportă asta, exact cum nici ideile nu se suportă toate
între ele. La grămadă nimic nu mai înseamnă ceva. Ar trebui să te închidă într-o spaţiu, care să fie numai al tău, să te pună la făcut curat,
şters praf şi alte activităţi din astea, şi să nu-ţi dea drumul decât
când ţi-ai făcut plinul. De ce nu faci ordine în bucătărie sau în camera aia cu televizor? Mama lor de reclame, de telenovele, de şouri
mondene, de ştiri de ora cinci, mama lui de televizor!
Dimineaţa scriu. Nu-mi trebuie altceva decât o cană cu cafea
şi linişte. Nu vreau să mă bată nimeni la cap, nu vreau să mănânc niciun sandviş, nu-mi trebuie suc, apă minerală sau ceai. Nici de telefon n-am nevoie şi nici tu nu-mi trebuieşti. Dimineaţa vreau doar să
scriu câteva pagini, rânduri, câteva cuvinte ca să-mi eliberez creierul de zbaterile de peste noapte. E un simplu exerciţiu matinal de
exorcizare, un fleac de maximum trei ceasuri în care vreau să nu-mi
amintesc nici de prima excursie, când puţin a lipsit să rămânem înzăpeziţi în munţi, nici de nevasta cabanierului care creştea şaptemiicincisuteopt pisici de toate felurile, nici de ce o să-ţi gătesc la
prânz, nici să te sărut nu vreau, că-mi fug gândurile departe! De ce
nu-ţi cauţi un băiat de vârsta ta, care să nu scrie nimic?
Ştii de ce am colindat ţara în lung şi-n lat? Ai idee de ce am
văzut cu tine tot ce ştiam de la geografie despre formele de relief ale
patriei mumă: munţi şi ape, vulcani noroioşi, peşteri de urşi şi de
muieri, stâne cu balmoş excelent şi pureci antrenaţi pentru olimpiade, dealuri cu vii, câmpuri cu floarea soarelui şi altele care nu-mi
vin acuma în cap? Bănuieşti cât de cât de ce am cumpărat role, bi73
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ciclete, rachete de badmington, minge de volei cu fileu cu tot, şah cu
magnet, scrabble, bile de petang, echipamente noi de ski, ochelari
de înot? N-ai să ghiceşti nici dacă iei la purecat miile de fotografii
rămase mărturie. Îţi dau trei indicii romantice: Cucuteni, floarea
soarelui, ciori. Asta n-ai să mi-o ierţi niciodată? Ce imagine! Cioara
înfiptă cu ciocul în parbriz stătea! Dali ar fi pictat-o chiuind.
Dar nu despre cioară e vorba în marşul triumfal spre declinul
dragostei noastre, ci de sinucidere. Te-am dus să vezi şi să înţelegi
ce e pe lumea asta, ca să ai ce povesti sinucigaşilor înaintaşi, să ştie
şi ei săracii ce au pierdut, ce au lăsat în urmă moştenire supravieţuitorilor. Care supravieţuitori? Cei mulţi şi adormiţi care visează să
se sinucidă elegant. Totul e zădărnicie, povestioara mea dragă, de
asta trebuia tu să te prinzi, asta trebuia tu să înţelegi. Lumea e construită prost. Dar ea e foarte bine aşa cum e, problema e cu noi, muritorii apăsaţi de gânduri. Noi nu suntem atât de vioi la creieraş să
pricepem că dacă nu ne adaptăm la timp lumea asta, pe care nu
dăm doi bani, ne ejectează. Fără resentimente. E vorba de sinuciderea ta, nu de-a mea. Ăsta cred că a fost mobilul dragostei tale.
Oare mai exist în subcontientul tău? Cred că da, de asta nu
te-ai sinucis încă. Spune-mi şi mie, de ce o fată să iubească un moş?
De ce o fată aşa cum eşti tu nu e în stare să se împerecheze cu cineva de vârsta ei, cu unul care n-are apăsări prea multe şi căruia îi
stau muşchii la locul lor? Nu pot pricepe şi asta nu-mi dă pace. Dacă
greşesc? Dacă văd eu lucrurile aiurea? Păi, îmi spun, că dacă le-aş
vedea aiurea, ar fi pe toate drumurile numai moşnegi pupându-se
cu puicuţe fragede. Dar nu e aşa. Recunoşti că nu e aşa? Nu-mi iese
din minte cum te-ai cocoţat pe versantul ăla abrupt să culegi o amărâtă de floare, una banală. Ai căzut de câteva ori, te-ai murdărit de
noroi din cap până-n picioare, ai cules floarea, ai coborât prin alunecare, nu ţi-ai rupt gâtul, şi mi-ai dat-o mie. Râzând.
Corpul fizic mi-e legat cu sfori, să nu se dezmembreze, exact
cum sunt şi păpuşile, de aia nu mă pot mişca aşa cum aş vrea, de aia
nu pot să zbor decât cu gândul, de aia nu înţeleg mare lucru despre
ce caut eu pe lumea asta şi nu pe alta. Dacă vii, te las să faci ce vrei
cu mine, să mă smotoceşti, să mă muşti, să-mi desfaci sforile de la
mâini şi de la picioare, să-mi suceşti capul de câte ori vrei, să mă
murdăreşti, să mă speli, să-mi dai foc, să mă pui să gătesc, să stau
toată ziua cu tine, să spun numai ce vrei tu, să-mi arunci arhiva cu
toate ziarele alea la care am scris ani de zile de mi-am stricat ochii,
să-mi zăpăceşti laptopul ca să nu mai pot să-mi scriu hamletul şi
nici piesa ailaltă cu mama care vrea să-şi îngroape gemenii nenăscuţi şi la final ei o omoară pe ea... Eu sunt în ceaţă. Tu unde eşti?
Patru
Ţie nu-ţi place să faci nudism. Nici mie nu-mi plăcea. Numai
că în fiecare vară rămâneam câte o lună-două singuratic în oraş fără
prieteni, pentru că lor nu le era ruşine să facă nudism. Plecau frumuşel cu corturile la 2 Mai, Vama Veche sau Portiţa. Într-un an miam făcut rucsacul, mi-am luat chitara şi am plecat singur cuc în
direcţia aia. N-am spus nimănui, că mi-era jenă. Pe tren m-am pilit
bine de tot, cu săniuţa, ca să-mi fac curaj. După zece ore am fost în
Mangalia. Aici era duminică şi-n plus nicio maşină nu mergea către
2 Mai, din simplul motiv că Ceauşescu inaugura un pod care scurta
drumul cu câţiva km şi oamenii muncii erau toţi acolo, cu autobuze
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cu tot. N-am avut de ales, aşa că am luat-o prin şantierul naval. La
11 dimineaţa am ajuns pe plaja nudiştilor. Sleit.
M-am trezit brusc. Erau vreo treizeci de corturi, răsfirate pe
plaja care era de patru ori mai lată decât e acuma, şi-n jurul lor oameni de toate vârstele în pielea goală. Nu mă puteam uita decât la
nisip. Mi-era o ruşine uriaşă. Mi-am întins cortul şi mi-am tot făcut
treabă pe lângă el, până mi-am luat inima-n dinţi şi m-am dezbrăcat
total. Prima dezbrăcare! Dacă mă filma careva s-ar fi ales cu nişte
imagini memorabile. În viaţa mea nu mi-a fost aşa de ruşine. Încetîncet am ajuns şi-n mare. Acolo eram mai în siguranţă. Până s-a
lăsat seara am ras o săniuţă, aşa că la apus mi s-a făcut de cântat.
Am scos chitara şi în câteva minute au mai apărut o chitară, o muzicuţă, un blockflutte, o vioară, o marmită cu pălincă şi o cană care
circula pe la toată lumea. În noaptea aia era să mă înec.
Cerul era plin de stele şi lângă marmită eram treji doar eu şi
o fată. Am cerut-o în căsătorie. A refuzat elegant. Eu am plecat să
mă sinucid. M-am trezit înotând în noapte. La răsărit am ieşit în şantierul naval. Gol puşcă. Trecuse cu bine prima zi. Pe urmă m-am
obişnuit. Tu n-ai vrut la nudişti. Nu ştii ce-ai pierdut. Libertate, egatitate, fraternitate, oh, ce zile frumoase! Ani de zile am fost acolo. Se
putea trăi, aparent, departe de sistem. Prieteniile de-atunci nu s-au
rupt. Să ştii că a mai fost o fată mai tânără în viaţa mea. Acolo neam cunoscut. Eram convins că are peste 20 de ani. După cura de
mare din anul cu pricina m-a vizitat în câteva weekenduri. Într-o zi
i-a căzut carnetul de elev din geantă. Era în clasa a 11-a. Am alungato. De curând mi-a transmis salutări din Austria.
Ştiam de la cei vechi să nu-i indicat să mergi la mare însoţit.
Câţiva ani am reuşit, dar... Bunicuţa era blondă, mignonă, cu sâni
mari şi ochelari, muzeografă şi studentă la psihologie. M-a convins
s-o duc la mare. Totul a fost bine până a doua noapte. S-a pilit, a
dansat pe mese, şi-a scăpat ochelarii în rahatul de la Casa Albă,
buda. A doua zi era în drum spre casă. Rămas singur, am respirat
uşurat. Vreo două zile am savurat burlăcia. Tocmai curăţam nişte
midii cu familia unui prieten. Erau tare multe, aşa că am invitat o
tipă să participe la acţiune. După festin nu mai ştiu exact cum s-a întâmplat, dar peste o săptămână eram împreună în trenul spre casă.
Medic stagiar. Unguroaică. Faină. A durat aventura exact până a
aflat bunicuţa. A alungat-o. Pe urmă a plecat şi ea. Fain?
Îţi mai zic? Îţi zic, că şi tu mi-ai zis de legăturile tale eşuate.
Facem concurs, dacă vrei. Aşa... îţi povestesc de nemţoaică. Buun. În
vara respectivă pe plajă era o singură femeie care avea ceva de
spus. Era altfel. Venea clar din altă lume. Făcea parte din gaşca celor
vechi, dar femeile n-o prea înghiţeau că era şi frumoasă şi deşteaptă. Aşa ca tine. I-am tot făcut avansuri, am cerut-o de nevastă,
degeaba. Până când a avut o treabă în Vama Veche. M-am oferit so însoţesc. Pe drum am discutat de toate. La Vamă ne-am despărţit
şi ne-am văzut de treburile noastre şi ne-am reîntâlnit la plecare.
Tot singuri. I-am spus poezii, seara am cântat cu gaşca, noaptea mam trezit cu ea în cort şi pe urmă vreo doi ani, cu mici pauze, ne-am
tot ţinut de mână. Nu mai ştiu de ce ne-am despărţit.
Mă bucur că-ţi plac poveștile cu nudiști. Mai am. Cea mai
faină experienţă? În 93’. Eram student. Bursă republicană. Tabără la
Costineşti la jazz. Festival amânat. Vândut tabără pe zece conserve
şi ceva leuţi. Plecat la 2 Mai. Ploaie multă. Aşteptat două zile în câr2/ 2020
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ciumă, să stea. Plaja golită. Noapte, cântece, frig. Hop, apare o zână
brunetă bronzată. Pulover lung alb. Coup de foudre. A întrebat dacă
n-o conduce cineva până în Vama Veche. Numai eu am vrut. Autostop. Ploaie. Un singur cort pe plajă. Al ei. Amor. Avea un casetofon
cu o singură casetă. Garbarek. The legend of the seven dreams. Trei
zile şi trei nopţi, o plajă imensă goală, un cort, ea, eu, Garbarek,
ploaia și pescăruşii. Ploaia a stat când a plecat trenul meu spre Ardeal. Ea a rămas pe peron. Atât. Eşti geloasă?
Cinci
Câteva pietre păstrez din perioada aia. Le-am cărat în rucsac. Un bolovan, Poseidon-preafericitul, așa îl cheamă, de mărimea
unui craniu uman, cu găvane, miliarde de pești or fi trecut prin ele,
plin de scoici, foarte serios când îl privești în lumina potrivită. L-am
preafericit pentru că n-avea baston, nu muta nimic, nu punea la cale
furtuni. Habar n-am de ce nu ţi-a plăcut, de ce n-ai făcut simbioză cu
împietrita idee de libertate adevărată, aia care nu te frustează. Sufocat am plâns după tine, am delirat pentru tine, mi-am dus la extreme înţelegerea. Nu știu cum creierul nu s-a defectat. Ţi-am scris
poeme de neînţeles pentru alţii, te-am respirat onorabil. Dacă ai fi
fost cu mine în toate clipele negre, poate aș uita că am plâns de iubire. În cazul meu, durerea nu e bună. Oricare ar fi ea.
Într-o zi, la 2 Mai, au ajuns doi prieteni cu mașina. În portbagaj aveau vreo zece pepeni, aduși ofrandă celor arși de soare pentregul lor trup. Mâncând, mi-am adus aminte de bunicul meu care
cultiva pepeni. Abia când am împlinit opt ani m-a lăsat să păzesc
pepenăria singur, noapte. Eu și-un câine. Am povestit despre asta
prietenilor și mi s-a făcut dor de tataia. În vremurile alea nu erau
telefoane mobile. Îmi sunam mama o dată la 2-3 luni. Părinţii erau
divorţaţi. Eu locuiam cu tata. Am mers în sat, am sunat-o pe mama.
Plângea. Tocmai se întorsese acasă de la înmormântarea tatălui ei.
Bunicul meu. Atunci am înţeles că Dumnezeu nu părăsește pe nimeni niciodată și dorul după tataia i-a făcut pe prietenii mei să vină
să-mi bage sub nas o felie de pepene. L-am plâns în mare.
Într-un an l-am cunoscut pe singurul medic de planning familial, de pe vremea aceea, din judeţul Botoșani. El studiase medicina în ţară, după care a dat o raită de vreo trei ani în America.
Haiduc liber cugetător. A trăit acolo din ce se nimerea, n-a profesat.
Întors în ţară s-a apucat din nou de medicină. Umbla cu straiţa de
prezervative după el și ţinea prelegeri compatrioţilor despre sexul
fain și familie. Cu el am mers la cules de rapane la epavă, la vechea
vamă. Ajuns. Cules. Brusc, o petrecere cu vodci și rom a schimbat atmosfera. După vreun ceas în soare, ne-am aruncat în mare spre returnare. Ciudat, nu ne-am înecat. Am ajuns la mal aproape de
graniţa cu bulgarii. Sleiţi. După un an a murit. Sinucis de tristeţe.
Dumnezeu există, cum există și prietenie și viaţă și moarte. Te iubesc.
În aceași vară am fost părtaș la nunta de nisip. Nu te revolta,
te rog, eu ţi-am ascultat toate poveștile! Închipuie-ţi o după-amiază
senină de tot, o mare liniștită, plaja cu corturi, pescărușii și două fiinţe umane care se iubesc, hotărâte să-și trăiască împreună toată
viaţa ce le-a mai rămas. Tu zici că totul este trecător pe lumea asta
și e doar un complot murdar. Greșit, nu există complot! Ei bine, cei
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doi, goi, fără niciun accesoriu vestimentar pe ei, au fost declaraţi
soţ și soţie. Slujba a ţinut-o un fost student teolog convertit la liber
gânditori. Trei zile au fost împreună. Trei zile a ţinut cheful. Trei zile
n-a plouat. Trei zile yin și yang au fost într-un rarisim echilibru. Trei
zile a fost totul perfect, apoi fiecare a știut ce urma să se întâmple,
filă cu filă. Oricare dintre ei era doar un capitol.
Într-o după-amiază lângă cortul meu apărut unul nou. O familie tânără cu un băiat de vreo cinci ani. Timp de două zile cuplul
s-a certat. Băiatul era foarte tăcut. Se juca în nisip singur. Părinţii îl
băgau în seamă doar când era ora mesei. A treia zi am scos chitara
la aer și am zdrăngănit ușor. Băiatul s-a așezat pe nisip în faţa mea.
A ascultat și a făcut cerculeţe în nisip. Era trist. Atunci mi-a venit o
idee. M-am apucat să strâng pietre de pe plajă și să le așez în faţa
cortului. Băiatul a strâns și el pietre. Am construit ceva. La final ma întrebat ce am făcut. Un dragon. Coada lui era coarda cu care era
ancorat cortul la intrare. A fost mulţumit. Am povestit despre dragoni și am stabilit că eu zbor acasă cu dragonul. Era fericit. Dimineaţa m-au trezit ţipetele lui. Dragonul dispăruse.
Eu cred că oamenii se pot bucura indiferent câte blesteme
sunt aruncate asupra lor. Și mai cred că poţi să stai trei săptămâni
la nudiști cu o fată de optsprezece ani, mai tânără cu opt ani decât
tine, în același cort, și să nu te atingi de ea pentru că ţi-e colegă.
Asta s-a întâmplat. Nu sunt nici un ascet, nici un superman, dar așa
mi s-a părut just. Plângea noapte de noapte, dar capricornul din
mine era intangibil. Un intangibil flămând. După ce adormea în
mare jale ieșeam tiptil din cortul albastru și intram în al treilea cort
din dreapta, argintiu. Acolo mă aștepta cu vin și brânză o psihologistă roșcată care știa foarte bine anumite taine legate de legăturile
dintre oameni, stiluri, poziţii, gâdilituri. Am hotărât să nu fac copii
niciodată pentru că mama suferă de ocronoză.
Șase
Știi că îmi plac filmele. Am fost un cinefil împătimit, un vânător de filme. Aveam fișe despre toate filmele văzute. Le comentam, așa cum mă pricepeam eu în tinereţile mele zbuciumate, le
schimbam distribuţiile și sufeream că unii actori nu se pot întâlni
cu alţii, din varii motive. Spre exemplu mi-ar fi plăcut la nebunie săi văd împreună pe Buster Keaton cu Ioana Crăciunescu, pe Meryl
Streep cu Amza Pellea, pe Emil Botta cu Juliette Binoche, pe Dorel
Vișan cu Marlene Dietrich sau Jean Gabin cu Uma Thurman. Mi-e
clar că în viaţă nu le putem avea pe toate, noroc că în compensaţie
Dumnezeu ne-a dat imaginaţie. Mi-ar fi plăcut să am o iubită cronicăreasă de film. Eram la un pas, cândva, dar n-a fost să fie. Când mă
uit în trecut văd și flăcări multe... și suferinţă, dar și fericire.
Nu mă consider un om bun, nu că n-aș fi, dar bun-bun deadevăratelea nu cred că e nimeni. Am făcut și porcării la viaţa mea,
dar și fapte bune. Uite, spre exemplu, o iubită din perioada când tu
erai în clasa a șaptea avea o căţea, boxeriţă, frumoasă foc, ca și stăpâna ei. Boxeriţa asta nu mă suporta deloc, mă lătra, sărea să mă
muște, habar n-am de ce. Poate că era geloasă. În fine, într-o zi au
dus-o să facă amor cu un dulău de aceeași rasă. A rămas gravidă și
i-a venit timpul să fete fix când am intrat eu pe poartă. Trei puiuţi au
venit pe lume fără probleme, dar următorii nu mai ieșeau. Se uita
disperată când la stăpână, când la mine. Nu știu cum, m-am trezit
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că vâr mâna dreaptă în căţea și extrag încă doi căţeluși. De atunci
am devenit cei mai buni prieteni. Asta n-o știai. Te-am uimit?
Stăpâna boxeriţei era studentă la filosofie. Citea ore în șir și
era tare isteaţă, ca tine. Călătoream mult, mai ales cu bicicletele și
cu boxeriţa. Serile ieșeam într-un bar cu artiști locali. Erau momente
când aveam senzaţia că suntem împreună de când lumea și că inevitabil vom rămâne așa în următorii o mie de ani. În 29 decembrie
urma să plecăm la o cabană, pentru revelion. În 28 decembrie s-a
dus cu maică-sa la biroul ei, și-au aprins ţigările și a urmat o explozie de la o scurgere de gaz. Rezultatul: mama desfigurată, fiica semi.
Spitalizare, grefe de piele, plicuri cu bani. S-a refăcut cât de cât, dar
frumuseţea feţei ei... M-a părăsit după un an pentru că mă înșelase
cu cel mai bun prieten al meu. Ca să probeze dacă bărbaţii o mai
doresc. Nu putea suporta greșeala asta. Suficient de tare?
Toate romanele de dragoste pe care le trăiește un om lasă
urme adânci, indiferent că face bine sau rău. Rezultatul e doar o
mare și nesuferită suferinţă. M-am tot gândit la chestia asta de-a
lungul anilor. Cred că noi, oamenii, suntem masochiști, altfel nu-mi
explic de ce când ne e cel mai bine trebuie să schimbăm ceva care
funcţionează perfect în altceva care în cel mai scurt timp cu putinţă
urmează să ne dezechilibreze iremediabil. Și ce-ţi spun nu-s povești.
Ai trecut și tu prin destule momente grele, ca toţi ceilalţi muritori
umanoizi de pe planeta asta. Zilele trecute m-am întâlnit cu un doctor care ţi-a fost iubit. Îmi aduc aminte că după ce v-aţi despărţit ma rugat să am grijă de tine. Nu știa că noi... dar așa simţise el, să-mi
spună mie. Nu știu de ce. Poate îmi preda ștafeta?
De mic copil m-am străduit să fiu calm, să nu deranjez pe nimeni și să fiu singur. Mă ascundeam pe unde puteam. Luam cu
mine câte o carte, un colţ de pâine, un măr și durerea de cap care
nu m-a părăsit până la opt ani. Migrena continuă era ca o mocirlă
greţoasă în care parcă mi se bălăcea creierul. Au descoperit că
aveam meningită. Era epidemie. M-au internat trei săptămâni în spital. Nu mi-au dat nicio carte, nu m-au lăsat să citesc. Lentoarea cu
care trecea timpul îmi dădea voie să-mi scriu singur cărţile, în minte,
fără nicio problemă, cu gândul desenam idei cu volum și contur clar.
Mi-au dat medicamente, mi-au făcut puncţie cu un ac uriaș și pe
urmă nu m-a mai durt capul decât de la mahmureală. De e la meningită ori mori ori devii ciudat. Eu n-am murit.
Cu anii delicatesele vin la pachet cu scârba, minciuna, jalea,
singurătatea, cu adevărata goală goliciune a decorului anost al lumii
ăsteia. Se amestecă cu sudoarea graţioasă a zilelor și nopţilor care
se voalează și dispare în nimic, prin gara neagră care se concretizează în miezul creieristic la oricărei probleme. Mi-am dat seama
destul de repede că n-o să am succes la femei. Romantismul meu
desuet n-a fost niciodată la modă. Până să spun vreunei fete că ce
și că cum ea apuca să aibă câteva prietenii întregi. Unele au îmbătrânit fără să-și dea seama ce era în capul meu. Minţii mele, uneori,
i se termină scrisorile imaginare care pleacă spre tine, cea care știa
cât e ceasul când eu nu eram cu picioarele pe pământ. Erai ca o bibliotecară sexy care recuperează cărţile nereturnate la timp.
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N-am mai plâns de ceva vreme. Poate că am devenit mai
puţin sensibil. Am doar fire de păr albe. Cine-ar fi crezut că o să
ajung să albesc? Speranţa mea de viaţă, hotărîtă de mine, era de 30
de ani. Am depășit binișor anii, habar n-am cum. Nici nu contează.
Pentru tine mi-am dorit să trăiesc mai mult, dar fără să îmbătrânesc. Nu era în calcul. Aici n-am putut interveni, deși sărutările tale
mă făceau să sper. Iubirea noastră a fost una mare de tot. Nu
plânge! Zăpada se înmoaie sub apăsarea tragediei din labirintul interior, de unde nimeni nu știe să plece viu. Erai Ariadna visurilor
mele. M-am pierdut în labirintul ochilor tăi. Nicio sfoară roșie nu mă
mai poate extrage din fălcile minotaurului, animalul tău de companie preferat. Viaţa fără tine e tot mai spaţioasă și mai înghesuită.
În tine erau tot timpul întrebări frumoase suspendate. Erai
stăpânită de apăsări existenţiale adânci și-ţi făceai probleme din
orice. Ce omiteai tu era curăţenia sufletului tău. Tu nu știai să minţi,
să furi, să jignești, să lovești, nu voiai decât să trăiești normal. Normalul însemna la tine inclusiv restaurarea unei stânci pe care cineva
scrijelise te miri ce, indiferent de costul financiar sau fizic sau de
oricare fel. Am înţeles târziu dorinţele tale simple, de echilibru firesc, fără fasoane, elegant, de liniște activă, de zgomot frământător interior empatic... Uneori ceaţa halește finalul din cauza
lacrimilor, obiectivul cel mare dispare în aceași ceaţă, ochii se înroșesc de sarea din salina sufletului și patinează în bezna din imensul
vag unde nimeni nu știe ce poate ascunde miezul foetus al gândirii
M-am gândit să scriu un scenariu de film. Un scurt metraj cu
un singur personaj: o femeie tânără, sub 28 de ani. Ea să își rememoreze trecutul și tot discursul ei să fie adresat unui borcan în care
se află cenuşa corpului bărbatului incinerat pe care l-a iubit, mai bătrân cu aproape 20 de ani decât ea, decedat. La final, din cenuşă să
crească o plăntuţă verde sau o floricică sau... Cum ţi se pare? Moartea să fie un proces chimic mai pipernicit decât viaţa? Habar n-am
cum reușesc unii să vorbeacă cu morţii, dar mi se pare colosal. Eu aș
vorbi, de exemplu, cu Brâncuși despre păsări, cu Kierkegaard despre
numărul unu, cu Cioran despre disperări și alte culmi, cu Noica despre deveniri întru fiinţă, cu Moebus despre bandă, cu Alzheimer nu
mai știu despre ce, cu Fibonacci despre șirul ăla al lui, și cu încă
mulţi alţii. Incineraţi sau îngropaţi. Egal.
Pe Fibonacci l-am băgat în treaba asta întâmplător, nu sunt
chiar fascinat, dar am avut nu de mult un vis în care o fată mulgea
vaca și laptele se tot dubla ca în șirul matematicianului ăsta și fata
nu mai știa cum să oprească ţuţuroiul și plângea în găleţile cu lapte
și laptele se brânzea de la sarea din ochii ei și ea, foarte frumoasă,
mulgea în continuare și imaginea nu avea punct terminus și luna
veghea întâmplarea asta și zâmbea. Noroc că un pădurar amabil a
venit și și-a scos pălăria, tașca unde avea două potârnichi, vestonul,
cizmele, pantalonii și... Mai mult nu mai știu, pentru că m-am trezit
transpirat și profund afectat de vis. Vaca era clar Margareta bunicii
mele, după poziţionarea petelor, pădurarul era un bou care mi-a
lovit mașina. N-am reușit să-mi dau seama cine era fata.
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Când dimineaţile-s bătrâne, le ud, le dau apă proaspătă, pun
în cutiuţe resturi de la ultima veghere din noapte, fac tumbe cu tine
în mintea mea, mă strecor din somn în nesomn și tot ce obţin este
exact neliniștea permanentă care îmi dă târcoale, mă agaţă, mă sfâșie... și îmi dau seama că dacă ai fi putut avea mai multe suflete,
toate ar fi reușit să mă ocrotească, atât de mare era dragostea ta.
A mea era pe măsură, dar cu măsură. Cine nu are bătrâni, să-și cumpere. Știu că m-am născut mai mult bătrân decât deștept. Tare aș
vrea să-ţi vorbesc, să-ţi spun adevărul despre cum m-am ascuns de
viitorul acestei iubiri. M-am temut, recunosc. În faţa nurilor tăi inteligenţa mea și-a scos întotdeauna pălăria, dar să fiu certat pentru un cioc de cioară înfipt în parbriz e prea mult. E dur.
Sunt Zen. Nu chiar cum eram, dar nu mă las. Și tu ai fost o
vreme. Poate că eu te-am dezechilibrat. Poate că tu m-ai dezechilibrat pe mine. Poate fiecare pe celălalt. En garde! Hai să vedem care
pe care! Eu sunt clar rănit, tu nu dai semne că ai fi. Așa-i în viaţa
asta, tinerii trec mai ușor peste probleme. Știi ce cred eu? Că nici nu
te-ai uitat în urmă după ce ai plecat. Te-ai extras din criza noastră și
te-ai aruncat vitejește în valurile permanentei tale crize feminine,
unde totu-i sub controlul isteriei divine și nimic din ce poate fi rezolvat nu se rezolvă, dar este sigilat și pus la congelator pentru zile
negre. În mintea ta de artistă desăvârșită există doar soluţii ficţionale, pentru că egocentrismul practicat de tine nu dă voie altruismului să se dezvolte decât când e vorba de libidou. Sunt Zen.
Opt
Cred că mai degrabă locul unde s-a întâmplat să ne iubim na fost cel mai potrivit. Toată fuga noastră de toată lumea care, în
minţile noastre bolnave de virusul erosului, ardea de nerăbdare să
descopere secretul nostru, iubirea noastră ciudată și vinovată. De ce
vinovată? N-a fost vinovată decât poate tocmai pentru că ne-am ascuns ca fraierii. După ce ai plecat m-am dumirit că aproape toată
lumea știa de legătura noastră și din respect nu ne-au deranjat. Totuși, cred că marea noastră greșeală n-a fost de fapt a noastră. Neam întâlnit într-un timp în care hazardul avea chef să se distreze,
avea nevoie de jucării noi. Am fost prinși descoperiţi și am fost alungaţi din raiul noastru personal. Din toate curândurile ce puteau veni
pentru noi, curândul următor a fost vătămător letal.
În lumea asta nu curge lapte și miere peste tot. Vânturile bat
tot timpul, tot ce-i viu trebuie să se-ncovoaie, urmele de dinainte
dispar, urmele noi vor dispărea și ele. Lucrurile toate sunt mici, doar
ambiţiile sunt mari, dar asta nu face două parale când e vorba de
miracole. Învaţă să trăiești cu puţin, puţinul nu-ţi va lipsi niciodată, îmi
spunea un prieten plecat acum în altă dimensiune. Cât poate rezista un miracol? Cât ne rostogolim în pâlnia de lumină care zgândăre ispita de a ne naște. Un popas înaintea finalului cosmic. Fix
atât. Mă întreb, cel mai bun e să nu ai nimic, cel mai bun să ai e
nimic, nimic e să ai ceva bun, bun e cel mai ceva nimic, ceva nimic e
cel mai bun să ai, să ai e cel mai bun nimic, mai nimic să ai e bun, e
nimic să ai bun ceva sau mai bine nimic să nu ai? În beznă.
De ce ţi-e frică, doar ai scăpat din capcana ademenitoare? Liniștea pe care ai lăsat-o m-a înfășat într-un giulgiu războinic, fără li-
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căriri, fără parfumuri de îmbălsămare, fără șansă de purificare, fără
să-mi lase vreo ușiţă de scăpare spre o zonă cu ceva mai mult oxigen, să pot respira ca pe vremuri fără să simt cum consistenţa singurătăţii sfredelește în sufletul meu hăuri. Plâng sec după tine,
n-am lacrimă vie care să-mi vie să-nvie iubirea pustie. Să nu plângi
după mine, zâmbește! Caută-ne! În adânc vei găsi înţelegerea,
așteptarea, fericirea preconizată și cea pierdută, chimia nebună,
eșecurile norocoase, locul de unde nu se întrevede dulceaţa tristă a
eternităţii, îndrăgostirea adâncă a dorinţei trupului de spirit. Ai degete frumoase, ferme, lungi, ai putea să pui vată de zahăr pe ele.
În toate cotloanele neantului, în toate dimensiunile visurilor
nimic nu se termină elegant. A se termina ceva între doi oameni nu
implică nici cea mai mică eleganţă, ci doar tristeţe de foc, alunecare
într-o nouă și grea ne-naștere, de unde evadarea poate fi cine știe
peste câte veacuri. Poate amintirile noastre se vor iubi mai frumos
decât ne-am priceput noi. Ce n-aș fi dat să fi putut arunca o privire
în sufletul tău! Să ţi-l măsor la pas, să-l simt, să-l intuiesc, să-i mângâi tragismul și karma, să pulsez cu el, să-i descopăr sensul urcării
în abisul de deasupra stării de levitare în lumina particulă care se
stinge și-nvie în propria-i undă. Drumul memoriei trece prin livada
fericirii care arde și împietrește clipa în mângâiere de liniște totală.
Crede-mă, abisul următor e mai sigur și mai încăpător!
Uneori simt nevoia să tac. Cuvintele sunt imagini și nu vreau
să vadă nimeni imagini cu mine fiindu-mi dor de tine, de noi, mai
exact. Am trăit într-un loc dispărut deja, rătăciţi într-o fericire care
s-a pierdut habar n-am unde, poate în lumile multe din galaxiile de
foc ale ochilor tăi... sau poate doar în imaginaţie. Dacă n-a fost nicio
mare poveste de dragoste? Poate nici nu ne-am întâlnit vreodată.
Poate nici nu exiști. Poate nici eu. Poate suntem doar două suflete
îngheţate într-o memorie și ea îngheţată, care din când în când își
aduc aminte o dată la o sută de ani că moartea nu există de-adevăratelea și că ispita oceanului de-a umple golul din jurul picăturii de
apă stă în cursul firesc al nașterii viitorului paradis, unde eu teaștept doar aparent nepăsător, la răscruce de timp.
Cred că nu mi-am dorit niciodată de-adevăratelea să ies din

ţesătura fără margini a labirintului în care m-am autoexilat, ca întrun bol de cristal zgâriat cu diamantină, să nu poată vedea vrăjitoarele ce se-ascunde înăuntru, să nu-mi poată nimeni spune ceva
despre viitor și să pot liniștit să-mi caut biata mea piatră filosofală.
Nedefinit drum. Un fel de neliniște primitivă mă cuprinde de câte
ori dau de tine în gândurile mele și deseori nu știu dacă ai existat cu
adevărat. Mi-e sete tare să bem împreună un pahar cu vin bun. Te
aștept. Mi-ar fi plăcut să fi putut să te ocrotesc până la capăt. Am încercat din răsputeri să fiu bun. Se pare că n-am prea reușit decât să
fiu un amărât om de ceaţă prin viaţa căruia tu ai trecut cândva.
Iartă-mă, te iubesc. IDA-sc. Te iubescdorescador.

Sfârşit
Sibiu, 1 martie 2020
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Valentin Mureșan
PORTRETUL (II)

În prima parte a acestor consideraţii despre portretistica europeană1, arătam că după amurgul Barocului încep să
apară schimbări importante în cadrul genului, datorate unor
noi viziuni ale artiștilor.
Toate noutăţile, chiar și cele mai radicale, ca acelea
aduse de avangarda de la început de secol XX (de exemplu), au
antecedente mai mult sau mai puţin știute, recunoscute sau declarate. La originea noii orientări a portretisticii au stat acele tablouri realizate în maniera sobră, austeră, cu o redare destul de
fidelă și realistă a portretului baroc „burghez” (opus celui „aristocratic”), practicat în cea de-a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea. Pe de altă parte, libertatea manierei de redare și expresivitatea personajelor ce apar în scena de gen olandeză a înrâurit de asemenea concepţia artistică a portretisticii de după
Baroc.
Cum se știe, scenele de gen sunt lucrări laice pe care
pictorii olandezi, obligaţi de religia calvinistă să renunţe la
icoane și altare (considerate „chip cioplit”2), le-au învestit cu
conotaţii și sugestii metaforice sau alegorice moralizatoare. În
aceste scene apar oameni simpli, surprinși în atitudini, gesturi,
acţiuni ce constituie păcate, vicii și alte rele: Viciul băuturii
(scene de cârciumă cu oameni beţi), curvia (scene de bordel cu
femei păcătoase, bărbaţi desfrânaţi), jocurile de noroc (cu cartofori, trișori, care se încaieră) ș.a.m.d. În aceste lucrări, pentru
a arăta decăderea indivizilor, figurile sunt mai mult sau mai
puţin portretizate, cel mai adesea șarjate, caricaturizate, având
trăsăturile fizionomice marcate/schimonosite de amprenta imoralităţii.
Consideraţi vreme îndelungată doar meseriași,
membri ai breslelor, pictorii (unii dintre ei destul de săraci) se
apropie mai mult de personajele iniţial blamate în astfel de
scene, începând să manifeste compasiune pentru acești năpăstuiţi ce își înecau necazul în orgiile de mahala. Cu notele ei
umoristice, grotești și moralizatoare, scena de gen începe să
aibă succes; un Jan Steen, Adriaen Brouwer, Pieter de Hooch,
până și (azi celebrul) Jan Veermer au creat în cadrul temei adevărate capodopere și interesul pentru astfel de tablouri s-a extins. Astfel au apărut scene de gen cu aceleași accente
moralizatoare și ironic-comice, dar având protagoniști din toate
straturile sociale, stigmatizând păcatele celor avuţi, chiar și ale
aristocraţiei3, căci toţi, cum scria poetul, La același șir de patimi
deopotrivă fiind robi, /Fie slabi fie puternici, fie genii ori neghiobi!
Însă în ansamblu scenele pierd tot mai mult accentele
moralizatoare, devenind scene din viaţa cotidiană a societăţii
din epocă. Într-unul dintre studiile sale, istoricul de artă german
Hermann Deckert, vorbind despre „elementele străine ce apar
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în cadrul tablourilor”, împarte portretele în mai multe tipuri:
portretul de reprezentare, portretul de acţiune și portretul estetic.4
Acceptând această clasare, personajele din scenele de gen pot
fi înscrise în cadrul tipului de portret social, dar întrunind destule
caracteristici ale portretului satiric, ale celui de acţiune și a celui
ce prezintă personajele în mediul social înconjurător specific. Cu
timpul, crește într-adevăr numărul tablourilor cu scene ce arată
indivizi în timpul muncilor, al activităţilor pe care le practică. În
locul decorului și accesoriilor vestimentare, al fastului unor spaţii ambientale, în care e prezentat modelul aristocratic baroc,
apare meseriașul cu sculele sale, interiorul de atelier, cu dotările specifice, sau negustorul cu tejgheaua, prăvălia cu mărfuri,
ori ţăranul cu unelte și animalele din gospodărie sau de la câmp.
Bineînţeles, pictorul apare cu paleta, pensulele, șevaletul prezentate cu ostentaţie și mândrie, toate fiind considerate un adevărat blazon al talentului, echivalent sau superior
rangurilor nobiliare.
E momentul să reamintim că însuși Calvin considera
talentul artistic ca un har divin, iar mai târziu, Academiile de
artă ce apar în toată Europa începând din sec. XVI, reușesc să
impună societăţii ideea unei superiorităţi a artiștilor și încep să
fie stipendiate de capetele încoronate și de aristocraţie.
Vorbind despre artiștii plastici, nu putem uita o „subspecie” a genului: autoportretul. Ca și în cazul altor lucrări de
acest fel, personajul e în centru atenţiei, dar chiar dacă el este
artistul însuși, calitatea lucrării e dată tot de talentul acestuia.
În orice portret, imaginea modelului este dată de autorul tabloului, iar pictorii (și ei oameni), sunt foarte diferiţi ca indivizi
și se (auto)reprezintă după voie și după fire.
Arătam anterior5 că în faţa oglinzii omul își schimbă înfăţișarea ajustând-o pe cât posibil pe placul lui. La fel, artistul
privindu-se în oglindă, creează în tablou o imagine dorită, făcută să-l arate în faţa altora, așa cum el ar dori să apară. În istoria picturii, autoportretul este o veșnică oscilare și opţiune a
artistului, între acea imagine pentru alţii și introspecţia, încercarea, dezvăluirii eului personal esenţial. Întotdeauna însă, autoreflecţia influenţează evoluţia propriei arte. Se întâmplă ca și
în cazul jurnalului unui autor care „scrie pentru sine”, dar
aproape implicit are în vedere un posibil cititor, recent sau viitor, mărturisindu-se și ascunzându-se simultan, prezentânduși mai ales lucrurile bune despre el însuși, deseori evitând
fapte, mărturisiri, întrebări esenţiale, de genul: „Cine suntem,
de unde venim, încotro mergem?” E limpede că poate apărea o
tonalitate narcisiacă sau o etalare orgolioasă, o dimensiune socială pe lângă cea intimă, o imagine falsă…, dar uneori (rareori)
o adevărată și sinceră confesiune. Or, tocmai sinceritatea con2/ 2020
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fesiunii, deschiderea sufletească în faţa oglinzii și reușita transpunerii trăirilor sufletești în tabloul finit sunt cele ce dau o valoare deosebită, cumva dincolo de artistic, o valoare de
document uman aspra unei conștiinţe efervescente, nu o dată
dramatice.
Sfârșitul secolului XVIII, marcat de Revoluţia franceză
din 1789, care a zguduit toată Europa, a transformat societatea
în ansamblu și indirect arta, concepţia, viziunile și valorile ei.
Noua societate apreciază mai mult banul decât rangurile aristocratice, deși acestea nu dispar, ci sunt preluate de burghezia devenită o aristocraţie a banului. Totuși, portretele redau
imaginea modelului cu mai multă sobrietate, cu mai puţină teatralitate în gesturi și atitudini. Pictorii execută nu numai portrete, ci și altfel de scene în care apar figuri umane în diferite
ipostaze, de la cele religioase, mitologice, la scene de luptă (care
au succes și datorită războaielor napoleoniene), dar cei mai
mulţi lucrează în toate genurile. Mecenaţii sunt mai puţini, iar
artistul își câștigă existenţa prin propriile forţe și eforturi, adunând elevi, căutându-și cumpărători, constituindu-și un „portofoliu” de lucrări, oferind tablourile ca pe o marfă, străduindu-se
să se afirme prin participări la saloane de artă și expoziţii personale sau de grup.
Neoclasicismul a înlocuit Barocul și Rococoul, încă de la
sfârșitul secolului XVIII, iar marele maestru și arhetip călăuzitor
al acestui stil este Jacques-Louis David. Prin arta sa cu reveniri
accentuate la desenul riguros, la formele clare, inspirate de vechea artă romană (redescoperită de arheologi în frescele de la
Pompeii – 1748), a influenţat peren întreaga pictură a secolului
al XIX-lea de până la Impresionism. Concepţia portretelor sale,
ca și numeroase figuri din diversele scene (multe inspirate din
istoria antică greco-romană), au o anume vigoare, încordare,
unele gesturi grandilocvente, retorice, care au fost apoi preluate
și augmentate de pictura romantică. Caracteristicile stilistice ale
lui David au fost adoptate cu succes de elevul să Ingres, apreciat
ca mare portretist, ce acorda multă atenţie liniei fluide, formelor și culorilor armonioase, detaliului semnificativ sau pitoresc
precum și expresiei faciale a modelelor sale.
O accentuare a notei poetice în peisaje delimitează
puţin Romnatismul de stilul lui David, nu în viziunea artistică,
ci prin dinamismul și dramatismul scenelor cu personaje în desfășurare. Mari maeștri francezi ca Chaseriau, Gericault și Delacroix, rămân în portretistică de asemenea tributari stilului lui
David când abordează genul. În Spania, Francisco de Goya a evoluat de la o portretistică încă marcată de Baroc spre o interpretare mai liberă a modelului, prezentat într-un spaţiu restrâns,
în atitudini mai severe, într-o dominantă cromatică axată mult
de tonuri reci. A fost puţin receptiv la influenţele Neoclasicismului, apoi după 1800, desfășoară tot mai mult o notă personală, o interpretare neconvenţională în maniera de a reda
personajele, adoptând o tehnică picturală originală.
Realismul pornește de la redarea cât mai veridică a
realităţii cotidiene, însă în alţi termeni decât scena de gen de
altădată, aducând în atenţie tema socială, tratată nu în cheie
moralizatoare și ironică, ci cu accente critice și de revoltă faţă de
sărăcia de munca, viaţa grea și nedreptăţile celor „umiliţi și obidiţi”. Stilistic, Realismul desfășoară în portretistică tot figurativul consacrat de marele David în operele sale, deși încearcă să
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redea fizionomiile cu mai multă fidelitate și obiectivitate, cum
face Courbet. Apoi Daumier (ale cărui scene de viaţă socială și
portrete amintesc tematic de portretul șarjat din secolul al XVIIlea olandez) e un alt maestru important, imitat la rândul său.
Realismul a avut mare ecou în arta central-europeană și mai
ales în peisagistica și portretistica din pictura rusă a secolului
XIX până la Primul Război Mondial.
Ca în cazul lui van Eyck, la descoperirea picturii în ulei,
dar nu cu aceeași amploare și durată de timp, Impresionismul
a inventat o nouă tehnică de a picta, iar aceasta a dus la înnoirea concepţiilor artiștilor, la schimbarea felului de a vedea
79
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lumea și natura. În primul rând asupra compunerii formelor din
natură fără contur, fără umbre, alcătuite numai din tușele de
culoare fragmentate și juxtapuse, sugerând efectele luminii soarelui, jocurile norilor, apei și acel tremolo adierilor vântului. O
pictură poetică, prin excelenţă diurnă și optimistă, de aceea, a
căuta nocturnul în tablourile impresioniștilor pare un nonsens.
Portretele impresioniste vor continua redările fidele ale fizionomiilor, dar noua tehnică a cromaticii divizate, juxtapuse și
lipsa desenului explicit, sugerat doar prin contrastul simultan
de tonalitate, conferă modelelor un aspect inedit. Portretiștii de
mare calibru ai Impresionismului Manet, Renoir, Monet, Pissarro, Degas… reprezintă imagini cu figuri individualizate sau
scene cu mai multe personaje, având chipuri cu trăsături atenuate, dar care rămân expresive, completate fiind de gestica sumară, dar bine echilibrată. De multe ori în portretele
impresioniștilor, apare un fundal peisager, cu un important rol
în ansamblul tabloului.
Postimpresionismul acordă și mai mare importanţă
spaţiului cromatic aperspectival, care în portrete reliefează cu
pregnanţă prim-planul compoziţiei în care apare modelul. Experimentele pointiliste ale lui Seurat și Signac, apoi tensiunea și
vigoarea lui van Gogh, nu mai puţin jocul sonor al petelor de culoare plată, în tonuri și contraste intense, din tablourile lui Gauguin, impun în artă portretul cu accente tot mai subiective din
partea pictorilor, fapt care atenuează și mai mult coordonatele
fizionomice personale ale modelului.
Cu Cézanne pictura se întoarce la linia și forma clară,
delimitând volume și suprafeţe de culori armonizate, înscrise
în coordonatele realităţii, în compoziţii gândite arhitectonic,
atent echilibrate. Portretele sale capătă mai multă profunzime,
căci maestrul din Aix nu se mai oprește la vizual, ci accentuează
conceptualul din lucrări, esenţializează modelul renunţând la
detalii, dar impunând și el o pregnantă subiectivitate asupra
modelului, astfel încât oricare tablou cu un personaj este mai
întâi un „portret de Cézanne”, abia apoi îi prezintă pe Victor
Choquet, Joachim Gasquet, Ambroise Vollard…
După Postimpresionism, în curentele avangardei de la
început de secol XX, intruziunea artistului asupra portretisticii
pe care o cultivă devine tot mai vizibilă, cu accente subiective și
personale. În pofida unor asemănări cu realitatea modelului, figura/figurile exprimă stări de spirit sentimente ale portretistului, ajungându-se uneori ca modelul să nu mai fie propriu-zis
redat în tablou, ci interpretat prin prisma viziunii angoasate a
unui Edward Munch sau ajungând la un fel de mască umană ce
exprimă un sentiment, o stare de spirit, ca la James Ensor, sau
dusă spre portrete șarjă, ca le Kirchner, sau Nolde și ca la mulţi
alţii din gruparea Die Brüke (Podul) și apoi alţi câţiva pictori de
forţă și originalitate, Roault, Soutinne, Modigliani…
Cu noua viziune geometrizantă a Cubismului, deformările și metamorfozările devin și mai șocante, în timp ce portretele suprarealiste, deși revin la un figurativ parţial, îl încarcă
cu efecte onirice, viziuni morbide din care însă nu lipsește imaginaţia ca în lucrări ale lui Magritte sau Dali, ca să-i pomenim
doar pe doi dintre cei mai importanţi.
Apoi toate curentele ce s-au succedat până la pictura
abstractă continuă „răstălmăcirile” figurii umane, ajungând la
combinaţii cu elemente zoomorfe, pentru ca în pictura abs80
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tractă, modelul să dispară, devenind o formă cvasi-antropomorfă ce sugerează ideea de personaj, ca un suport al „exprimării” pictorului prin imagine. Aproape că nu mai contează
genurile, căci pictorul e atât de preocupat de viziunile sale, de
trăirile abisale, de dramatismul existenţei, de…, încât „uită” de
personajul pe care îl are în faţă (sau poate numai în gând ori în
memorie). Până și publicul căruia i se adresează e în fond ignorat sau sfidat, prin etalarea alambicatului limbaj nonfigurativ,
informal sau abstract, practicat de portretistul prea obsedat de
experimentul șocant și de noutate.
Din nou excesul a fost urmat de o regăsire a echilibrului și normalităţii, iar în ultimul timp „contraofensiva” figurativului, reîntoarcerea la realul vizibil și la natură sunt tot mai
clare. Și poate că azi portretiștii ar trebui să urmeze îndemnul
postat ca titlu generic al unei rubrici de critică literară din prestigioasa revistă România literară: „Înapoi la clasici”, căci într-adevăr, fiind Ucenic la clasici (ca să împrumutăm titlul cărţii lui
Costache Olăreanu) și lucrând mai mult În dulcele stil clasic (Nichita Stănescu), oricare viitor, dar și actual artist ar avea ce învăţa sau reînvăţa.
Iată că până și marele Shakespeare oferă o lecţie, o
metodă de studiu al personajului-model de către pictorul portretist:
Lady Capulet: …Citește-i cartea feţei! Vei afla
Ce-a scris, cu drag, într-însa, frumuseţea.
Privește-armonioasa îmbinare
De trăsături și vezi ce farmec are.
Iar ce ţi s-o părea neclar în pagini,
Găsi-vei scris în ochii lui, pe margini.”6
(Romeo și Julieta, actul I, scena 3, trad. rom. Virgil Teodorescu)

1
2

Cf. Valentin Mureșan, Portretul (I), în: Rev. Euphorion, nr. 1/ 2020.

Porunca a doua: „Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor

care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; …”

3

Nu se ajungea totuși până la prezentarea „dezmăţului” de la curţile prin-

4

„În cazul portretului de reprezentare el deosebeşte latura demonstrativă,

ciare, sau regale!

exemplară a acestuia. Un tip de portret simbol pentru o personalitate

(erou, rege, conducător), un portret social reprezentativ pentru o clasă

anume, un portret reprezentativ pentru o anume categorie profesională, un
portret ideal (cel de inspiraţie religioasă, mitologică), portretul satiric, un

„portret de acţiune”, portretul „în mediul social înconjurător specific”Cf.

Hermann Deckert, apud: Jutta Hammer, Probleme privind definirea portretu-

lui, în: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, (Series historia), Fasciculus 2, Cluj,
1971; p. 135-136.

5
6

Vezi nota 1.

Romeo și Julieta, actul I, scena 3, trad. rom. Virgil Teodorescu
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Dumitru Chioaru

Traduceri

DIE NACHT AUS DEM TAG

ich wollte ihm sagen - alle Worte

Blickst in die Nacht bis es Tag wird

ringsherum flankiert von Augen

in den Tag es Nacht wird -

aber was kannst du in der Nacht aus dem Tag tun?

Steigst die Treppe hoch und runter zum Zentrum hin
starrst auf die Wände

wie beständige Erinnerung eines Fußgängers
mit mehrere Schatten -

aber alle Wände haben Schimmel gefangen
alle Plakate alle Werbungen
sind schimmelig

alle Autos sind einrostet

alle Schaufenster beherbergen den Staub
andere Wirte der Asche

andere Aquarien wo die Fische

wie auf Trockenen schwimmen
Menschen / Model – ah,
es ist viel zu tun!

Steigst die Treppe hoch und runter ohne Ziel
mit verschleierten Ohren

mit Äschernde Nasenlöchern
mit dem Mund voller Lehm
mit einem ganzen Leben -

ein Schatten der dich erwürgt

bauten den Raum einer umkreisenden Arena
der zerriss meine Kleider

der Hund zerfetzte mir die Haut und die Ader
der Hund zerfetzte den Hund
- soll ich aufatmen -

Er schleppte mich auf das Schachbrett
es mit Blut besudeln

statt seines Bellens hörte
Applausgeprassel

und an seiner Stelle erschien ein leerer Platz

ich würde noch einmal stehen bleiben, aber meine Damen und
Herren schwarz und weiß

waren gleich – voller Blut und ich
ein Niemandsgesicht

(manche nennen die Kunst ein freies Spiel)
Ich war Teil eines Bildes

das schweigend aufstand -

ich war ohne Zeugen und bin
der Mensch, der spricht

der Mensch, der schreibt

über das Leiden und die Reinlichkeit obwohl
der Sternenhimmel ist immer noch über
das moralische Gesetz - ein Schachbrett

DAS SCHACHBRETT

DER BAIU AUS DEM GEMÄLDE

Ich bin ein Experte des Leidens

Schleichende Blicke Bretterzaun

jetzt sehe ich einen König

auf seinem Vorbau in der Schaukel

wenn ich die Wahrheit vom Leben nicht trenne?
und seine Erlebnisse, wenn er allein
auf dem Schachbrett bleibt

zum alten Herrenhaus

eine Frau ohne ihr gleichen
- man sagte, dass

- Ich spiele gerne immer mit den Weißen -

ihr Körper aus Waldblumen

die Wörter sind wie die Bauern

meine gesengten Wimpern

Ich kann weitererzählen
immer in der Offensive

einer sprang mir jetzt vor

ich wollte ihm sagen: Du Hund!
aber er hatte keine Figur

ich wollte ihm sagen: nimm mein Springer...
aber woher ein Springer?
2/ 2020

geflochten ist -

von feurigen Blicken

wie die Schlangenzungen im Gras
unerhört von der Sense

im Sieben der goldenen Lichttropfen
ihr Körper in einem

Bienenschwarm umhüllend 81

Euphorion

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

das gleiche betrachtete Bild

ich kann sie nicht mehr mit dem Handrücken

die Tuschfarbener Körper

wie in der fernen Kindheit

nach vielen Jahren in einem Gemälde
breitete im Zimmer ein

Geruch von phosphoreszierendem Bau
ich schloss die Tür das Fenster und
durch die Finsternis

schmolz ich wie der Schnee im Wald

wenn die Sonnenstrahlen in Keime bersten
und Schneeglöckchen sprießen ich erfuhr von einem Jäger,

dass im Frühling das Haus abgerissen wurde

gegen die Wand zerquetschen

um mir sieben Frevel zu vergeben

im Schlüsselloch leuchtet sie wie ein Schlüsselrest
man hört die Regentropfen

am Fenster am Tor an der Wand

am Rebstock auf den Kleidern - ein paar Finger ein paar Groschen -

durch die mein Leben fließt

aber vorher musste er

UNBEKANNTES ZEICHEN

in einem liegenden Fuchs auf dem Sofa

Orpheus hatte um zurückzuschauen

er signierte das Bild und ging

er betrachtet nur halb nach hinten gedreht

seine Waffe zu entladen
im Gästezimmer -

mit den Schultern zuckend

ZUGANGSLOSE STRASSE
Geschlossenes Tor -

erneuertes Anklopfen mit
den Fingern am Fenster

klopfen mit einer Münze

man sieht die angelehnte Tür im Zimmer
genug für die Katze

auf dem Tischtuch eine Zeitung

über der Zeitung eine zerstörte Kerze

zwischen dem Doppelfenster eine Brille
mit staubigen Linsen

ein Schatten bewegt sich ab und zu an der Decke
von einer Wolke beginnt zu Regnen
düster bewegt seine grünen Ohren
der Kastanienbaum im dahinten

in einem Staubwirbel steigt ein Stück Papier auf

mit der Versuchung Frieden geschlossen

Eurydices Schatten zerfetzt

von dem Armaturenbrett der Autos

wenn die Morgengrauen langsam ihre Spur verwischt
in Ordnungsmänner verkleidet
auf einer fallenden Straße

er geht zur Seite zur Wand hin

erschrocken vor der Hupe eines Autos

aus dem ein man ihm unbekanntes Zeichen macht die Ampeln blinzeln wie Eurydices grüne Augen

dem absurden Passanten, der die Straße überquert
wie ein blinder der von zwei
Schatten ständig wäre -

sollen wohl die zwei riesigen Flügel sein
die sich irgendwann ihm

zum Horizont öffnen würden?

BLUT ÄDERCHEN

es schlittert durch die Finger

Spätwintermorgen -

Seite am Fenster

sammelnd die Kaffeekanne

es klebt mit der geschriebenen
Schläge ins Tor

die Wolke bammelt wie eine Spinne
über der Torwand

die Weinreben hüpfen ins Licht

und ich - zwei drei wahllose Schritte
(Eine Katze überschritten die von
der Wand gezogene Linie.)

ich werfe mit einem Stein in das Spinnennetz

sie klimmt schnell und tritt in das Schlüsselloch ein
82

Ich versuche meine Gedanken zu ordnen
mit einer zitternden Hand
und dazwischen wie
Mutters Spiegel

gleitet eine Runde Träne
gebrochen gedreht

zwischen ihren Kleidern im Schrank
danach noch eine dunstige Ovale
wie ein grauer Schopf

in dem ich wehrend ich mich
2/ 2020
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rasiere erkenne

über die Abbilder der Fleischorgane

- es sind meine?

(oder die Asche?)

mit zitternden Händen
sind des Vaters im Nebel verloren?

Ich versuche meine Gedanken zu ordnen
schlürfend den bitteren Kaffee
heiß wie die Tränen

sich dem Bart einen

in einer großen Träne die
sich dort kalt aufhalten
die Rasierklinge
rot glänzend

von der Blutäderchen

DER VERBOTENE APFEL
Im Raum voller Bücher -

nichts bewegt sich umher

setzte sich der Staub

Ich wische sie behutsam
mit einer Serviette ab
als ob ich es selbst

ein rituelles Bad nehmen würde,
mich erneut erinnernd

an Jede blutgetränkte Zelle

bis die Nacht des Körpers scheint
ein sternenklarer Himmel -

ich schüttle die staubige Serviette
vor dem aufgedruckten Gerippe
tief in seinem Stoff

HOFFNUNGSLOS

nur meine Hand die

meine Hoffnung haben Clowns

als ob ich einen Apfel pflücken würde -

aus Aschengefäßen

ein Buch aus dem Regal nehmend
in einer Deckenecke

heimlich verbreitet eine

schwarze Spinne ihre Webe
- Ich bin nicht allein hier -

Die Spinne vernebelt mein Blick

oder vielleicht bin ich die Spinne

die ihre Welt aus Buchstaben webt?
ein Schiffbrüchiger Robinson

und die Zirkuskünstler getötet
herausgekommen

und die letzte Illusion,

dass ich mich durch Dichtung retten kann ich spreche ihre Sprache,

wenn ich schweigen sollte

und schweige, wenn ich fluchen sollte die Demokratie ist eine Burleske?

- nicht mal lachen kann ich noch -

auf einer Papierinsel

wo bist du Ironie?

meine Hand zieht sich bestürzt zurück

ich frage, wann die Maskerade enden wird

wo alles schon geschrieben wurde -

von der Ewigkeit ungelesener Bücher
wie ein Fluch des verbotenen Apfels
in Adams Rachen

ANATOMIE BILDBAND

Ein Anatomie Bildband

des menschlichen Körpers

liegt geöffnet auf dem Tisch neben

ich habe noch Humor - schwarzen -

und ich bekomme die gleiche Antwort: es ist gut!
gestern glaubte ich noch an die Zukunft
aber heute die Zukunft ist
nicht mehr wie gestern -

die Zeit blieb auf den Anschlägen stehen
und der Fernseher setz Flöhe an wer ist schuld

was kann man tun?

der blinde Prophet im Spiegel

zeigt auf mich mit dem Finger

einer Vase mit ewigen Blumen

und mit einer weißen Stoffserviette
bedeckte Kaffeetasse

- Ekeltropfen gegenüber der Welt
wie eine Parodie der Kunst! 2/ 2020
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“Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie“

(Paul Celan, Todesfuge)

Schwarze Morgengrauen über der Stadt
ich bleibe im Haus eingesperrt

die Nächte wie in schwarz gekleidete Frauen

getropft von unheilvollen Abbildern

getropft vom tief verschmutzten Himmel

mit genauso schwarzen Gedanken
im Fernsehen wiederholt -

schwarze Luft der Morgengrauen in den Lungen
ein Virus aus dem Osten

suchet sich dort die Unterkunft -

im Haus eingesperrt, ich wasche mich

ich wasche meine Hände nach allem berührtem
Schritten Hall auf der Treppe
durch das Guckloch sehe ich

in weiß gekleidete Menschen

in mich eingesperrt mit genauso dunklen Gedanken
wie das Antlitz eines brausenden Gottes Ich wasche mir die Hände

die Nase den Mund die Augen

ein Nachbar klopft an meine Wand
Ich klopfe zurück

- die gleiche Angst hält uns fern voneinander wir leben auch ich auch er

wir werden uns wohl wiedersehen?

einen Nachbar auf die Barre tragen

- Es ist verboten, ohne Mundschutz auszugehen schwarze Corona Virus Luft der Frühe
unsichtbares Reiskorn

Ins Deutsche übertragen von Christian W.Schenk

der Tod ist ein Meister aus dem Osten ich bleibe im Haus und fasse mir nicht

weder an die Nase noch an dem Mund
noch an die Augen

zwischen den Zeilen des offenen Buches grinst
das unsichtbare Reiskorn

ich springe auf und schaue aus dem Fenster
die Straße ist entvölkert

der Wind zerstreut die Mülltonen -

Die Tage vergehen wie weiß gekleidete Frauen
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Anca Sârghie

Mircea Eliade-un spirit renascentist

Moto: ,,A renunţa la “românism”, înseamnă,

pentru noi românii, a renunţa la viaţă,
a ne refugia în moarte.”(M. Eliade)

Cel mai mare istoric al religiilor din secolul al XX-lea, Mircea Eliade, continuă în cultura românească pleiada enciclopediștilor, începută cu Dimitrie Cantemir și continuată de Heliade
Rădulescu, B.P. Hasdeu, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan și George Călinescu, dacă am dori să menţionăm numai vârfurile de aisberguri
într-o listă, desigur, mai lungă. Drumul formării sale intelectuale
este la fel de interesant ca semnificaţie a victoriei omenescului, precum ar fi și o călătorie printre bornele afirmării personalităţii lui recunoscute internaţional.
Încă din anii dintâi ai învăţăturii primite la București în
Școala din str. Mântuleasa, ochii lui Mircea Eliade sunt slăbiţi, dar
această deficienţă fiziologică nu-l împiedică să citească mult, pe ascunse, în locuri mai tainice ale locuinţei, adică acolo unde scăpa de
supravegherea părinţilor. Tatăl, Gheorghe Ieremia, spera să-l vadă
pianist. Proiectul acesta îl supune pe Mircea unui regim al studiului
de câte două ceasuri zilnic, ambiţiosul părinte organizând chiar și
un concert într-o sală închiriată în capitală, dar el clachează de emoţie1. Din acest moment, în mod decis exerciţiului instrumental îi va
lua locul lectura, dar una care nu consona cu imperativele școlii,
unde nu face defel impresie de elev sârguincios. La Liceul ,,Spiru Haret , renumit pentru exigenţa profesorilor, Mircea este corigent la
un moment dat chiar la 3 discipline, limbile - română, franceză și
germană, iar în examenul de bacalaureat nu va intra decât după ce
în vară se pune pe treabă ca să ia corigenţa la matematică. Fără îndoială că Romanul adolescentului miop și vol. I al Memoriilor lui Eliade
sunt cea mai fidelă oglindă a efortului pe care îl presupunea studierea matematicii și a celorlalte materii în liceul acelui timp. După
ce într-un an, când studiase cu profesorul Moisescu literatura română, disciplină la care fusese lăsat corigent, în clasa următoare,
liceanul Eliade se ambiţionează și scrie cu fantezie 15-20 pagini, iar
noul profesor de literatura română, mucalitul domn Mazilu, uimit,
îl întreabă de unde a copiat. Elevul tace, încurcat. Profesorul recunoaște, în sfârșit, valoarea eseului: ,,Bravo! Sunt nevoit să-ţi dau
10!”2 Este evidentă părerea proastă de la care pleca profesorul Moisescu, care, auzind în cancelarie de o asemenea performanţă, precipitat, vine la el și îi cere să citească acea ,,primă compoziţie
norocoasă”3, cum o va numi autorul ei. Hotărârea lui Eliade este exprimată clar: ,,Ei mă cred o haimana și sunt siguri că nu voi ajunge
nimic. Am să le pregătesc o surpriză.”4 O asemenea formulare vădea
faptul că liceanul Eliade se construia pe sine cu deplină luciditate. El
avea un ţel clar, cel de a ajunge cândva ,,savant, pianist sau scriitor”5 și urma un program de lucru, alimentat de o enormă poftă de
lectură: „Dar cum aş fi putut (și mă întreb, acum, cine ar fi putut?)
să-mi menajez ochii într-un timp când aproape în fiecare săptămână
descopeream un nou autor, alte lumi, alte destine? Încercam totuşi
să mă apăr, citind fără ochelari, cu bărbia lipită de carte, sau închi2/ 2020
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zând când un ochi, când celălalt, sau apăsându-mi ochelarii pe nas,
sau schimbând becurile, când albastre, când albe, când slabe, când
puternice. Apoi, când ochii îmi lăcrimau şi mi se împăienjeneau dea binelea, treceam în odăiţa de alături şi mă spălam cu apă rece.
Rămâneam apoi câteva minute întins pe pat, cu ochii închişi, încercând să nu mă mai gândesc la nimic.”6 În ciuda miopiei care avansa

necruţător, liceanul citește cu pasiune din opera lui Honoré de

Balzac, apoi nuvelele lui Giovanni Papini, pe care, dorind să le înţeleagă mai bine, el începe să înveţe limba italiană. În Romanul adolescentului miop îi închină florentinului un capitol, descriind
tulburătoarea impresie pe care i-a lăsat-o cel mai cunoscut volum al
său, Un om sfârșit: ,,Papini mi-a fost cel mai neîndurat dușman și cel
mai darnic prieten. M-am chinuit și m-am desfătat cetindu-l. M-am
aflat pe mine însumi.”7 Așadar, o revelaţie supremă era aceea de a
se regăsi pe sine însuși, urât fizic, miop și frământat, în oglinda
plămădită de un mare scriitor, cum îl socotea el atunci pe Papini.
Aprecia terapeutic faptul că ,,proza frenetică, vijelioasă și totuși
aspră, caustică a lui Papini m-a ajutat mulţi ani să lupt contra melancoliei. De abia mai târziu mi-am dat seama că Papini nu era un
,,mare scriitor”, de statura lui Leopardi, bunăoară, sau a lui Carducci.”8 Dorinţa lui de cuprindere nu-l părăsește ani la rând, tânărul
cititor din România neezitând să-i scrie, pe când era student, și chiar
răspunde invitaţiei lui Papini de a-l vizita la Florenţa, unde va ajunge
în 1927, la prima sa vizită în Italia.
Îl captivează studiile social-antropologice ale lui James
George Frazer și, ca să le pătrundă, studiază engleza. Simte nevoia
unor deschideri spre alte orizonturi de lectură, astfel că în particular începe să studieze persana și ebraica. Intenţia de a beneficia de
deschiderea pe care asemenea limbi i-o ofereau anunţă un program
de tip renascentist, în sensul unor cuprinderi cât mai profunde,
uneori chiar enciclopedice. Ca să-și poată cumpăra cărţi, el acceptă
să facă pentru niște publicaţii bucureștene traducerea unor articole
din limbile germană, franceză și italiană. ,,Pentru 100 de pagini de
manuscris îmi oferea 1000 de lei. Nu era mult, dar tot îmi puteam
cumpăra 10-15 cărţi cu banii aceia…” Dintr-un tipar renascentist
transmutat în plin secol al XX-lea, elevul bucureștean preia pasiunea
pentru știinţele exacte, chimia și botanica, mineralogia, zoologia și
alte asemenea. Și-a păstrat în mansarda unde îi plăcea să se izoleze,
ca într-un cuib al plăcerilor spirituale, insectarul, ierbarele și acvariul. Preocupările lui erau de acum cu totul elevate, dar nu ţinteau
spre canoanele disciplinelor școlare: ,,Evident, neglijam școala și mai
pe faţă ca în trecut.”9 Schimbul de cărţi iniţiat între colegii de clasă
îl determină să citească lucrări din domenii variate. Este interesat
de filosofie și studiază lucrările lui Vasile Conta, Marcus Aurelius și
Epictet, fără să înţeleagă tot, dar citea cu o pasionată poftă de cuprindere. Cercetează lucrări de istorie și în special pe Nicolae Iorga,
care îi devine model la propriu.1 Îl va și cunoaște nemijlocit, scrie
despre el, făcând chiar unele observaţii negative, ca aceea privind
,,cultura asistematică” a istoricului, care se lipsea de lectură filosofică. Ia la rând opera lui B.P Hasdeu, de la care primește lecţia des85
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chiderii spre marile construcţii. Iată cum era preludiată și pregătită
sistematic afirmarea sa de anvergură renascentistă din deceniile ce
vor urma.
Prima sa operă originală a fost publicată cu precocitate
în 1921 Inamicul viermelui de mătase1, urmată de Cum am găsit piatra filosofală1. Așa prinde gustul gestului publicistic. Patru ani mai
târziu, Eliade încheie munca sa pentru a debuta editorial, cu volumul autobiografic Romanul adolescentului miop. E coleg cu Arșavir și
Haig Acterian, cu Petre Viforeanu, Constantin Noica[15] și Barbu
Brezianu, care vor scrie apoi interesante amintiri din anii de liceu.
Arșavir Acterian îi menţionează, între altele, pe colegii lui Constantin Noica și Mircea Eliade făcând parte din cercul de filozofie Criterion prin 1940.1 Barbu Brezianu apelează la autoritatea lui Mircea
Eliade, care a stabilit cel dintâi factura de filosof-poet a colegului lor
de liceu Dinu, atunci când susţine că ,,prin limba literară pe care o
scrie, Constantin Noica rămâne categoric cel mai complet scriitor,
mânuind tot atât de sigur, pe cât de discret, nuanţele pasiunilor.”1
O etapă decisivă în proiectul construcţiei de sine îl constituie anii 1925- 1928, când Eliade studiază la Facultatea de Filozofie și Litere din București, numărându-se printre emulii lui Nae
Ionescu, profesorul de logică și metafizică, filosoful trăirismului,
care îi va deveni prieten și ghid. La profesorul său l-a frapat pledoaria pentru ,,emanciparea de jargonul academic” și modul cald
în care se raporta la studenţi, încurajaţi să gândească liber. Din
mărturisirea lui Eliade putem desprinde ce i-a datorat el profesorului maieut: ,,El a introdus în gazetăria românească o dimensiune europeană. Scria cum scria Unamuno, discuta într-un articol de ziar
probleme de filozofie, de etică, de teologie. (…) El ne-a învăţat, bunăoară, să nu citim cărţi desp re, ci să mergem la izvoare.”1 Recu-

noscându-i talentul, dar și cunoștinţele neobișnuit de vaste și
profunde, Nae Ionescu, care i-a vizitat mansarda, apreciată ca un
minunat loc pentru studiu, i-a dat lui Eliade o slujbă în redacţia ziarului ,,Cuvântul”1. Acolo el publică în 1928 un serial intitulat Itinerariu spiritual, considerat drept crez al generaţiei în fruntea căreia el
de pe acum se situa. Pofta lecturii, prin nimic diminuată în ciuda
dioptriilor în continuă creștere, îi scurta simţitor odihna nopţilor.
,,Lupta contra somnului, - va mărturisi tânărul filosof - ca și lupta
contra comportamentelor normale, însemna, pentru mine, o încercare eroică de a depăși condiţia umană. Pe atunci, nu știam că
acesta era tocmai punctul de plecare al tehnicii yoga.”1
În 1928 Eliade va absolvi facultatea cu teza Filosofia Renașterii, o temă care nu întâmplător îl preocupă, aceasta fiind în
consonanţă cu propria devenire, mai ales că efectuase două călătorii în Italia, vatra acelui Rinascimento pornit din Florenţa. Rezumându-ne la un singur exemplu de aplicare a conceptului-pivot la
gestul spiritual, domicultura noastră naţională, el considera că ,,g
nant al secolului al XIX-lea românesc, este un gest al Renașterii:
creaţii pe mari modele, planuri gigantice, conștiinţa demnităţii
umane, mesianismul românesc.,,Dumnezeu era cu noi”.”1
Eliade studiază sanscrita și pleacă în India pentru 3 ani, unde va
ajunge să locuiască chiar la maestrul său, o somitate a domeniului
istoriei religiilor în India, profesorul Surendranath Dasgupta din Calcutta. Se îndrăgostește de fiica profesorului, Maitreyi Devi, și își propune să se convertească la hinduism spre a-i rămâne alături.
Profesorul nu acceptă o asemenea legătură și îl alungă, aruncândui cuvinte grele. Pleacă în Munţii Himalaya, trăind ca sihastru, experienţă descrisă în India, un carnet de drum publicat în 1934. Aceasta
86
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este prima carte, pe care am descoperit-o, într-o vreme când autorul era interzis în România socialistă, în biblioteca părinţilor mei.
Din acel exemplar al ediţiei princeps apărută la Editura Cugetarea
din capitală, am înţeles ce experienţă de cunoaștere autentică trăise
Eliade în India. Iată cum este descris primul moment al visului de
ascet indian ce tocmai se împlinea pentru Eliade: “A doua zi, mi-am
adus din Rishukesh bagajele, am măturat Kutiar-ul dat de mahant cămară solitară cu prispă de ciment și umbra ,,pomului lui Shiva”, cu
un pat de lemn și o lampă - mi-am încuiat pentru mult timp hainele
și, înfășurat în cele două fâșii albe, m-am coborât să mă scald în
Gange. Douăzeci de pași printre stânci, și Gangele curge, curge. Ape
verzi, reci, cu mireasma tare a zăpezii…”1
Învaţă pe mai departe limbile bengali și sanscrită, cu
care avea să avanseze apoi în cercetare. Experimentând tehnicile
Yoga și vieţuind în liniștea kutiar-ului din Himalaya, tânărul român
a deprins un stil de studiu pe care l-a valorificat apoi întreaga sa
viaţă. Despărţit de fiica mentorului său, va mărturisi: ,,Sufeream cu
atât mai mult cu cât înţelegeam că, odată cu Maitreyi pierdusem
India întreagă.” Este preţul unei iubiri de excepţie, un moment sacru
irepetabil și ireversibil, pe care Mircea va încerca mai târziu să-l explice iubitei lui bengaleze, atunci când mărturisește: ,,eu te-am scos
din spaţiu și din timp.”2 Iată și tema unei cărţi care i-a sporit cele-

britatea lui Eliade, căci în 1933 el publică romanul său Maitreyi, care
la început nu este observat în librării, ca apoi să facă un succes naţional și imediat apoi unul internaţional. La Hollywood se va realiza
și un film după această carte. Povestea de iubire a lui Allan pentru
Maitreyi face înconjurul lumii, ca și cea dintre Romeo și Julieta shakespeariană, ca să menţionez doar unul dintre cuplurile celebre ale
iubirii neîmplinite. Fata profesorului simte nevoia să dea o replică și
în 1972 publică romanul Dragostea nu moare, în care îl va socoti pe
Mircea ,,lacom de faimă și de erudiţie”2. Avea dreptate Amrita, căci
totul a fost sacrificat în existenţa omenească a lui Eliade acelui maraton de continuă sporire a erudiţiei. Totul, da, totul trebuia sacrificat pentru rodirea sa în plan beletristic și în spaţiul la fel de vast al
știinţei care era istoria religiilor. Dornic de glorie, Eliade publică pe
rând romanele Întoarcerea în rai și Huliganii.
Păstrez cu sfinţenie în biblioteca mea ,,romanul indirect” al lui
Eliade, intitulat Șantier, apărut în ediţie princeps la Editura Cugetarea, mai ales că poartă pe pagina de gardă o dedicaţie misterioasă,
cea a lui Emil Cioran, care scrisese pe cartea semnată de bunul său
prieten un îndemn: ,,Adu-ţi aminte de cei trei. Cu drag de la Luţu.”
Nu apare nicio datare și nici subiectul dedicaţiei, iar ,,cei trei” par
să fie Eliade, Cioran și Sorana Ţopa, actriţa care i-a cunoscut pe cei
doi tineri celebri la societatea Criterion și le-a devenit pe rând iubită. Identificarea ,,celor trei” nu-mi aparţine, ci ea mi-a fost sugerată de prof. Sebastian Doreanu din Denver, Colorado, familiarizat
la rândul său cu biografia lui Mircea Eliade. Actriţa blondă care a
avut succes ca poetă la societatea ,,Sburătorul a lui Eugen Lovinescu și va fi autoarea unor piese de teatru, niciodată nu l-a uitat pe
Eliade și, în mod ciudat, a murit în anonimat în același an 1986 ca și
Eliade, însă fără să fi perceput adevărata glorie internaţională a iubitului ei de altădată. O dedicaţie preţioasă în biblioteca mea este
și cea de pe romanul lui Mircea Eliade Lumina ce se stinge, în care pe
foaia de titlu stă scris: ,,Dlui Acsinteanu, Această carte simplă și fugoasă. Omagiul lui Mircea Eliade Mai ‘934.“ Prozatorul George Acsinteanu (13 iulie 1905 Axintele, Ialomiţa - 13 decembrie 1986, Sibiu)
s-a făcut cunoscut în capitală ca autor al romanului Piatra neagră
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1930, urmat de Povestiri pentru îngerii pământului, 1932, Convoiul
flămânzilor 1935 etc. Rămâne un mister modul cum a ajuns la noi
cartea dedicată prozatorului Acsinteanu, care a murit la scurt timp
după Constantin Noica, tot la Sibiu, ca și acest bun prieten al lui Mircea Eliade. Autograful celebrului scriitor este în cerneală albastră și
așezat pe colţul din dreapta sus al paginii de gardă. Valoroasă este
nu numai semnătura autorului, ci și scurta prezentare din care deducem opinia lui Eliade despre propria creaţie.
Vom continua să urmărim linia ascendentă a destinului
pe care tânărul filosof și-l construia în perioada interbelică. Neobositul Eliade își adună eseurile, pe care le tipărește sub titluri ca Oceanografie, Fragmentarium și Insula lui Euthanasius. Acum își editează
și teza sa de doctorat în filosofie despre Yoga, volumul fiind lansat
atât la București cât și la Paris, unde numele lui începe să fie tot mai
bine cunoscut.
Ca profesor de istoria religiilor la Universitatea din București până în 1939, el uimește asistenţa care îl ascultă în amfiteatrul ,,Titu Maiorescu al Facultăţii de Litere și Filosofie. Rostindu-și
prelegerile, Mircea Eliade era ,,purtat de vârtejul erudiţiei sale” cum
îi va recunoaște Emil Cioran talentul de orator academic. De aici începe cariera sa universitară care va culmina peste două decenii în
America.
Eliade se raportează în articolele de presă, în studiile și
chiar sub formă epstolară la personalităţile cele mai prestigioase
ale lumii în domeniile sale de interes și numele său este remarcat
pretutindeni. În perioada interbelică atât de înfloritoare spiritual,
România îi dăduse tot ce se putea obţine, cum chiar el a recunoscut
adesea. ,,A fost șeful necontestat al generaţiei 1930 și profesorul de
o viaţă, fără să abandoneze vreodată hărnicia elevului care adună
informaţie cu informaţie, într-o bibliografie extenuantă, continuată
până la sfârșit. Aproape nimic din prefigurările de atunci nu a rămas
nevalorificat. Aproape tot ce se află în marea construcţie definitivă,
a fost anticipat în intuiţiile din clasa și mansarda de început. Iată un
examen suprem de constanţă și continuitate… Opera lui știinţifică
și filosofică cuprinde, pe de o parte, seria de monografii tematice,
prin care spiritul său analitic se manifestă cu o acribie dezlănţuită
și cu putere de sistematizare greu de egalat. Pe de altă parte, statura savantului este aureolată de câteva lucrări de mare sinteză,
unice prin viziunea integratoare și prin coerenţa arhitectonică.“2.

Astfel meditează profesorul indianolog Mircea Ittu, scrutând acel
drum per aspera ad astra urmat de Eliade.
Fenomenolog al religiilor, în cursurile și cărţile știinţifice
el face un studiu comparativ al ideilor religioase de-a lungul istoriei,
independent de formele concrete ale ritului fiecăreia dintre ele, sintetizând creștinismul, hinduismul, iudaismul, buddismul și islamismul. Hermeneutul cu o cuprindere enciclopedică a fenomenului
religios înţelesese că Dumnezeu se arată într-o multitudine de
chipuri sacre, cel mai autentic fiind arhetipul indian.
Cu o biografie intelectuală strălucită, în 1940 el este
trimis ca atașat cultural la Ambasada României din Londra, ca în
1941 să se mute la Lisabona, unde rămâne până în 1945. În acest
răstimp definitivează Tratatul de istoria religiilor, pe care îl publică
în 1949. Savantul care elabora continuu trebuia să fie înţeles și de
cei cu care coabita. După moartea primei sale soţii, Nina, mama fiicei lui adoptive, el se va recăsători în 1950 cu Christinel Cotescu, stabilită în străinătate, provenind dintr-o familie boierească. Emil
Cioran le-a fost naș, ca dovadă că vechea dispută erotică din tinereţe era acum deplin uitată. Luna de miere ei au decis plini de en2/ 2020
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tuziasm să o petreacă în Italia, împreună cu niște rude. Mircea va
cere soţiei să plece doar cu rudele spre Italia, unde el îi va întâlni
numai după ce termină lucrarea aflată atunci în șantierul său de
creaţie. Prioritară era, chiar și într-o asemenea situaţie excepţională
a vieţii familiale, munca lui știinţifică. Christinel a convieţuit cu Mircea 36 de ani numai pentru că și-a înţeles rolul și locul în existenţa
lui. Pentru că la Paris, unde se stabilise cu fiica sa adoptivă, nu a
reușit să obţină o catedră, cum sperase, iar în România socialist trecutul său politic i-ar fi periclitat libertatea, el va accepta oferta venită din S.U.A. unde la Divinity School din Chicago i se propune să
ţină un an de conferinţă. Se stabilește definitiv împreună cu soţia sa
acolo, pentru că în 1957 este titularizat și va primi apoi și cetăţenia
americană. Ideea cursurilor sale era aceea că dincolo de formele
concrete ale riturilor religioase, există o unitate profundă și indivizibilă a spiritului uman, care s-a afirmat de-a lungul istoriei. Șamanofilia, orientofilia, dezbaterile pe teme ca magia și mistica ajung
să atragă atenţia noii mișcări hipy, care a răbufnit prin anii ’60 ai secolului XX. Profesorul Eliade era iubit nu numai de studenţii lui, ci și
de adepţii noului curent. Savantul se consacră știinţei, în detrimentul creaţiei beletristice, care intră într-o derivă tot mai accentuată.

El afirma că niciodată nu a scris opere beletristice decât în limba
maicii sale, limba în care continua să viseze, singura limbă în care a
putut spune ,,Te iubesc”. Dimpotrivă, lucrările știinţifice puteau să
circule în lumea largă numai dacă erau scrise în limbi de circulaţie,
ca engleza sau franceza. El publică în limba engleză lucrări dedicate
gândirii mitice și religioase precum Yoga, imortalitate și libertate,
Șamanismul și tehnicile arhaice ale extazului, Sacrul și profanul, Aspecte ale mitului.
Creaţia sa literară se completează cu o capodoperă, căci
la Paris apare antologia de proză fantastică La ţigănci. În 1967 Eliade
este elogiat în capitala Franţei la împlinirea a 60 de ani. Cel mai
amplu studiu al său este Istoria credinţelor și ideilor religioase, din
care poetul Cezar Baltag a tradus în limba română primele trei volume, pentru că la iniţiativa lui Nicolae Ceaușescu intelectualitatea
diasporei române trebuie să comunice cu ţara de origine. În 1977
se face o invitaţie oficială pentru ca Eliade să participe la Centena-

rul Războiului de Independenţă, dar el refuză, reproșând faptul că
chiar și în ţări socialiste vecine, ca Polonia și Rusia, opera sa este
mult mai bine cunoscută decât în România.
În plină epocă ceaușistă apariţia în ţară a Istoriei credinţelor și ideilor religioase produce o vâlvâ fără egal. La ordinul venit
de la centru, primii care aveau dreptul să le primească erau demnitarii PCR din capitală și din fiecare judeţ, mereu privilegiaţi, prin tradiţie. În birourile secretarilor de partid din ţară, acele volume erau
așezate la loc vizibil, precum medaliile ori diplomele, dar posesorii
lor nici nu aveau curiozitatea să le deschidă. Îmi amintesc că eu judecasem atunci că era o plasare cum nu se poate mai nepotrivită la
politrucii comuniști a unei asemenea cărţi înţelese numai de specialiștii domeniului. În librăriile din România socialistă cartea aceasta se găsea greu, se dădea pe sub mână. Renumele personalităţii
internaţionale a lui Eliade o luase înaintea cunoașterii reale a operei lui. O librăreasă de la selecta Librărie ,,Mihai Eminescu din Sibiu
mi-a mărturisit foarte ofensată că solicitarea cărţii era formulate
cam așa: ,,Vă rog să-mi daţi și mie cartea aia scrisă de un român din
Chicago.” Desigur că librăreasa a refuzat-o pe femeia aceea care nu
știa nici numele autorului și nici titlul cărţii, dar ţinea să participe în
felul ei la miracolul unei asemenea apariţii livrești neașteptate. Ca
profesoară de literatură, am valorificat din plin studiile din volumele
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Aspecte ale mitului și De la Zalmoxis la Genghis- Han2, dar mai ales nuvelele fantastice și romanele. În România acelor ani grei de derută
ideologică, apariţia unor cărţi ale lui Mircea Eliade era resimţită ca
o eliberare din îngrădirea tipică structurii socialiste. Dar gloria lui
Eliade era asigurată de circulaţia cărţilor în cele 18 limbi în care au
fost traduse.
În paralel cu Istoria credinţelor și ideilor religioase, Eliade
simte nevoia să-și scrie autobiografia, care ia forma unor Memorii și
a unui Jurnal. Preocupat de acest proiect, el pare motivat să comenteze autobiografiile unor personalităţi precum Goethe, Papini,
Einstein, Charlie Chaplin, Max Muller, Allan Watts etc., dorind să-și
stabilească tehnica optimă a relatării propriei vieţi. ,,Cred că autobiografia este, astăzi, singura care trebuie cu orice preţ scrisă. Toate
celelalte lucrări mai pot aștepta.”2 nota el la 5 aprilie 1963.
Foarte curând, Eliade își uimește colegii americani cu fabuloasa lui cultură în domeniul istoriei religiilor. Studenţii îl ascultă
fascinaţi, așa cum vorbește, fără notiţe în faţă, întocmai cum se întâmpla și la București la prelegerile sale din amfiteatrul ,,Titu Maiorescu de la Facultatea de Litere și Filosofie. În amfiteatrele de curs
din Chicago, cu mii de locuri ocupate până la refuz de studenţi și
profesori, în egală măsură încântaţi de ideile sale, Eliade vorbea
transpus parcă într-o altă lume, spre care își conducea ascultătorii.
Mac Ricketts evocă atmosfera prelegerilor lui Mircea Eliade din anii
începutului de deceniu al șaptelea, când el îl asculta pe savantul
român ca student: ,,În faţa unei imense săli arhipline, vorbea liber,
era captivant. Niciun alt profesor de istoria religiilor nu s-a bucurat
în America de așa popularitate. Ţin minte ovaţiile pe care le-a primit
în octombrie 1973, când a conferenţiat la Chicago, în faţa a peste o
mie de profesori universitari.”2 Impresionant este faptul că, din modestie, Eliade nici nu stăruie în Memoriile sale asupra unor asemenea momente de glorie academică. În acel an Eliade era secondat la
cursuri și seminarii de francezul Paul Ricoeur, profesorul care nu
ezită să-și exprime bucuria de a-l fi cunoscut pe inegalabilul savant
român: ”Mă simţeam mândru de a fi printre acei care au avut ocazia să predea cu el la Universitatea din Chicago. Nu ar fi trebuit să
spun onoarea, ci plăcerea, farmecul care se leagă de amintirea acestei experienţe. Mircea știa totul; când veneam la seminariile noastre comune cu notele mele laborioase, el sosea cu cultura sa
imensă. Am învăţat mai mult decât oricare din studenţii săi, predând împreună cu el.”2

Eliade era recunoscut ca unul dintre cei mai mari experţi
de pe mapamond în domeniul istoriei religiilor și universităţile din
toată America îi conferă cu un mare entuziasm titlul de Doctor Honoris Causa. Astfel, ceremonia de la Yale din 1966 va fi urmată de
cea din 1969 în La Plata din Argentina, precum și la Ripon College.
Vor urma Loyola Chicago în 1970, Colegiul din Boston în 1971, ca în
anul următor să se alăture Colegiul Law La Salle din Philadelphia și
Colegiul Oberlin. Numele savantului de origine română va fi onorat
cu același titlu la Lancaster în 1975, la Sorbona în anul care a urmat
și la Washington în 1985. În 1966 este onorat cu titlul Distinguished
Service Professor. Nici Academiile, ca instituţii cu un prestigiu știinţific inegalabil, nu s-au lăsat mai prejos, ci în 1966 cea americană,
în 1970 cea britanică, după trei ani și cea austriacă, iar cea belgiană
în 1975 l-au numit membrul lor de onoare. Statul Francez îi conferă
Legiunea de Onoare pentru cele trei volume Histoire des croyances et
des idées religieuses. Un palmares academic cu totul excepţional!
În mod incontestabil, Mircea Eliade a devenit un mit în
plină viaţă, căci prin cele 80 de volume ale operei sale beletristice și
știinţifice, alături de care se cer așezate peste 1200 de articole de
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presă, el este cel mai cunoscut român al tuturor timpurilor. Pe Google există un milion de referinţe despre el, caz singular în toată istoria românilor. În ţara sa de obârșie, la început de secol al XXI-lea,
Mircea Eliade este pentru cei mai mulţi tineri scriitorul preferat. Un
gest recuperator a fost făcut de Academia Română care l-a desemnat membru post-mortem al ei în 1990. Din 1985 Catedra de Istoria
religiilor de la Divinity School, în care savantul român activase
strălucit timp de trei decenii, îi va purta numele. Este perioada când
„numele Mircea Eliade explodează în toată lumea“, în formularea
antropologului Andrei Oișteanu.
Cum era de așteptat, Eliade primește invitaţii să conferenţieze în diferite centre universitare din America și din Europa,
unde el descinde cu bucurie la Paris, mai ales acolo, unde în vacanţe revedea pe Emil Cioran și pe Eugen Ionescu și chiar pe Constantin Noica, cum s-a întâmplat în iulie 1972 și în vara anului 1985,
dacă îmi amintesc bine ce mi-a povestit Patriarhul de la Păltiniș. Am
avut norocul să cunosc pe doamna Ingrid Fotino, matematiciana
universitară din Colorado, care mi-a relatat în interviul pe care i l-am
luat o asemenea experienţă de neuitat:
”Anca/ Sîrghie.: L-am auzit pe soţul dumneavoastră, profesorul Mir-

cea Fotino, povestind de vizita savantului român și scriitor Mircea
Eliade la Universitatea din Boulder, Colorado în 1982. Ce amintiri vă
leagă de acest eveniment extraordinar?
Ingrid Popa Fotino: Vestea că Mircea Eliade va conferenţia la Universitatea Colorado anunţa în acel moment un eveniment de excepţie, care trebuia pregătit minuţios. Responsabilitatea aceasta i-a
revenit lui David Carrasco, un fost student al savantului, care își
luase și Doctoratul cu Mircea Eliade la Universitatea din Chicago. În
1982 David era profesor la departamentul de Studii Religioase în
universitatea noastră. El a pregătit cu atenţie această vizită, care
trebuia să ne găsească avizaţi. A convocat reprezentanţi de la fiecare departament. Eu am reprezentat departamentul de Matematică. Ne-am angajat cu toţii ca în răgazul de 8 luni să-i citim opera,
întâlnindu-ne periodic spre a discuta ce înţeleseserăm. Consideram
că numai astfel vom pricepe ce va conferenţia Eliade. Era o necesară intrare în domeniul lui de competenţă. Urma ca Eliade să dialogheze cu noi și se cuvenea să fim preveniţi. Mircea Eliade a sosit
în luna octombrie 1982 și a ţinut mai multe conferinţe, culminând
cu cea majoră din 26 octombrie. David Carrasco a scris o cărticică
despre acest eveniment.2 David nu vroia să promoveze conferinţele
lui Eliade, pentru că se temea că vine prea multă lume. Nici noi nu
am făcut propagandă, însă lumea totuși a dat năvală. Parcă văd sala
cea mare a Universităţii Colorado care avea 3 părţi despărţite prin
panouri și lui Eliade i s-a rezervat una dintre ele. Când să înceapă
prima conferinţă, erau 500 de scaune pregătite, dar s-au deschis și
celelalte două părţi, pentru că era multă lume, peste 1.000 de oameni. Unii au stat în picioare. Eliade vorbea englezește și mă străduiam să-l înţeleg, dar nu era chip, pentru că avea un puternic accent
românesc. Am întrebat pe o doamnă tânără de lângă mine dacă ea
înţelege ce spune conferenţiarul. Răspunsul ei a fost: „Este destul să
respir același aer, pe care îl respiră Mircea Eliade.” Am simţit că
Eliade purta o aură mitologică. Era un idol pentru ascultătorii lui.
Am invitat pe Mircea Eliade și pe soţia lui, Christinel, la noi acasă.
Christinel era o doamnă de societate, subţirică la trup, frumos îmbrăcată, elegantă. Ne-a permis, spre meritul ei, să vorbim preponderent cu el. L-am întrebat de ce este atât de celebru. Mi-a răspuns,
cu o modestie excepţională, românește, dar nu am înţeles, pentru
că vocabularul lui de specialitate îmi era străin. Am și dansat cu el
tangou. A discutat prietenește și pentru noi a fost o prezenţă agrea-
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bilă, de neuitat. Îmi amintesc că Mircea Eliade trebuia să vină la Congresul ARA din 1986, cum se organiza în fiecare an în altă localitate.
Era foarte importantă această manifestare academică, întrucât altă
sursă de informaţii despre cultura română nu aveam pe atunci.
Soţul meu a organizat la Universitatea din Boulder un eveniment
extraordinar, pentru că fiecare aducea noutăţi despre arte, știinţe.
În program era și Eliade, dar exact în acel an a murit.”2
Se știe că Eliade a murit la Chicago. Cele mai impresionante mărturisiri le-am aflat de la Constantin Noica, prietenul său
temeinic din tinereţea studenţiei bucureștene. Realitatea este că ei
au fost despărţiţi doar geografic, căci ei au corespondat până la
final, în răstimpuri ei întâlnindu-se la Paris. Așa s-a întâmplat în 5
iunie 1972, spre exemplu, când Dinu l-a sfătuit pe Mircea să accepte
dialogul în plan cultural cu conducerea României socialiste. A fost o
propunere care lui Eliade i s-a părut stranie, pentru că ura și teama
de comunism, inoculate savantului de mentalitatea americană, deveniseră de mult timp irepresibile și ireversibile. Așadar, Noica socotea că Eliade a avut o moarte ideală, ţinându-se de mână cu soţia
lui iubită. Durerea de a-l fi pierdut pe prietenul său este cu atât mai
mare cu cât proiectul lui Noica de a răspândi opera filosofică a lui
Lucian Blaga, tradusă în limbile germană, franceză și spaniolă, se
bazase pe ajutorul lui Eliade. În felul acesta explicăm de ce nici
acum, după 35 de ani de la acea iniţiativă noiciană, nu există niciun
semn că opera filosofică a lui Lucian Blaga s-ar fi publicat în ţările
Occidentului.
În 1986, biroul lui Eliade, cu manuscrise, corespondenţă
şi lucrări, a fost distrus într-un incendiu. La scurt timp, face un atac
cerebral, care-l ţine la pat. Ioan Petru Culianu, discipolul favorit al
scriitorului, descrie momentul ultimei lecturi a lui Mircea Eliade, nu
alta decât cartea mult controversată a unui prieten de idei din tinereţe. „Christinel mă ia deoparte şi îmi povesteşte că luni, în jurul
orei şase, Mircea Eliade i-a cerut cartea lui Emil Cioran Exercices d’admiration şi s-a aşezat în fotoliul său preferat de catifea verzuie ca să
citească. Zece minute mai târziu, stătea în fotoliu zâmbind nemişcat, cu cartea deschisă în braţe. Crezând că e vorba de o glumă,
Christinel l-a chemat o dată, de două ori, fără răspuns“, povesteşte

Culianu în revista culturală românească din Paris „Limite“. Evocarea va continuă: ,,Este din ce în ce mai slăbit, dar, cu o mână pe
ochelari şi cealaltă pe verighetă, încearcă ultimele gesturi de tandreţe”, mai scrie Culianu: „Îi propune soţiei sale un joc, care va fi şi
ultimul său gest înainte de a-şi pierde definitiv cunoştinţa: îi arată
verigheta, prinsă cu o sârmă verde ca să nu-i alunece de pe deget,
îi strânge afectuos mâna, pune verigheta sa alături de a ei, încearcă
să-i ducă mâna la buze ca să i-o sărute.“ La ora 9.15 pe data de 22
aprilie, Eliade adoarme definitiv pe patul de spital cu o carte în
mână.
Savantul care afirma în Noaptea de Sânziene ,,Toţi suntem nemuritori. Dar trebuie să murim mai întâi” și-a edificat întreaga viaţă pe adevărul că ,,Miracolul nu constă în ceea ce sfârșește
ea, ci în ceea ce începe.”, însemnat în Oceanografie. Mircea Eliade a
avut o înmormântare solemnă la Capela Rochefeller a Universităţii
din Chicago, situată chiar în vecinătatea locuinţei sale. Au citit din
opera defunctului fragmente în limbile în care ele fuseseră scrise,
adică în engleză de către americanul evreu Saul Bellow2, în franceză,

lecturate de Paul Ricoeur și în română, citite de Ioan Petru Culianu.
După incinerarea, dorită de Eliade, urna i-a fost depusă în Oak
Woods Cemetery din Chicago.
Constantin Noica avea dreptate să aprecieze că Eliade a
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avut o moarte ideală, pe care ar trebui să și-o dorească oricine.
Cumpănesc la rându-mi că după o viaţă de asemenea anvergură renascentistă, o ,,mare trecere”, făcută mână în mână cu femeia iubită, te duce cu gândul la idealul erotic al lui Dante, Michelangelo
sau Petrarca, cei care semănaseră spiritul acelui Rinascimento care
a modernizat lumea europeană.
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Liliana Danciu

Geografia imaginarului oniric dimovian

Antologia Leonid Dimov, apărută recent la Editura Academiei Române în ciclul „O sută și una de poezii”, oglindește atitudinea critică și viziunea interpretativă a Alinei Bako asupra
onirismului „de grad secund” al poetului. În acest sens, poeziile
care deschid și închid volumul, Lumească (din volumul de debut
Versuri - 1966) și Liftul (din Veșnica reîntoarcere, ultimul volum,
publicat în 1982), ne apar ca repere ale unei încercări analitice
de a cartografia neobișnuitul univers poetic dimovian. Acesta
este o construcţie luxuriantă, mereu imprevizibilă și surprinzătoare, proiectată într-o dimensiune intermediară obţinută prin
ambiguizarea permanentă a celor două planuri existenţiale,
real și imaginar, obiectual și spiritual, concret și abstract. Imaginarul poetic dimovian proiectează ample, deconcertante și arborescente imagini, generate prolix unele din altele, lăsând
impresia unei auto-supradimensionări haotice și larvare; în
fapt, ele „sunt lăsate libere” să se multiplice doar pentru
plăcerea ulterioară de a le ordona într-o coerenţă imagistică de
către poetul-arhitect al propriului șantier creator. El trasează cu
o mână sigură linii clare menite a domoli fluxul imaginativ, conturează volute și bolţi pentru spaţiile destinate contemplării esteticului, șarpante pentru susţinerea măreţului edificiu oniric.
Identitatea complexă a poetului îngemănează androginic și alchimic două lumi și două ontologii: omul de lut
(lumescul) și creatorul de universuri poetice (spiritualul); cel „de
aici”, ulcior provenit asemeni celorlalţi „dintr-un raft cu alte
oale” (Eternitate), respectiv din „bâlciul de oale/ cu saltimbanci
dansând geamparale” (Lumească) și cel care se proiectează pe
sine alături de „alte priveliști în ochiul de geam” (Ibidem). Între
cele două lumi/ stări fiinţiale se află praguri trasparente (geamuri, vitralii, ceţuri lăptoase), opace (cortină) sau solide
(zăbrele), spaţii intermediare (malul) ce favorizează refacerea
unităţii lor: „În cetăţi de piatră cu cer de cărbune/ Fluiera grilajele sub mai multe lune/ Te-am strâns în palmă și te-am făcut
mică/ (…) / Ai scos călcâiele din cuibul de piele/ Să te-nţepe gerul
de după zăbrele/ Când alerg, uriaș, prin cetăţi streine/ Ducândute, păsere-n pumn, pe tine” (Fuga). În Căruţul de pe Neptun, limitele „de sus” ale spaţiului anodin, precum tavanul camerei,
devin fluide odată cu estomparea realităţii obiective, prilejuind
eului poetic plonjarea onirică în universul acvatic al planetei
Neptun. Explorând fără vreo ţintă propusă, „către habar n-am”,
abisurile oceanului de fantezie și imaginaţie, eul poetic descop-
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Recenzii

eră în mod neașteptat o amintire din copilărie, „căruţul meu de
lemn cât o ulcică”, atât de vie și de autentică, încât luciditatea
intervine: „Știu, l-am adus odată de la ţară”, iar imaginaţia poetică o preia pentru a o valoriza estetic: „L-am prins din nou șil joc, și-l cresc”. Poezia devine spaţiul privilegiat al unei iniţieri
întreprinse de eul poetic asupra cititorului, îndemnat permanent să privească dincolo de hotarele vizuale ale obiectelor și
ale cuvintelor care le desemnează, explorând verticala cunoașterii: sensul interpretării poeziei merge înspre adânc, la
rădăcinile ei: „N-are scară casa. Doar o trapă” (Nemurire).
Imaginile onirice sunt proiecţii lucide care armonizează
potenţele imaginarului și imaginaţia creatoare, pentru ca elementele pur decorative ale realităţii banale să fie învestite cu
funcţii insolite, rezultatul fiind o lume paralelă, asemănătoare și
totuși diferită celei familiare, eul poetic plimbându-se nestingherit dintr-una în cealaltă, schimbându-și permanent perspectiva în raport cu sine și obiectul contemplaţiei: „Da, e tot
așa înalta/ Lume dincolo de geam,/ Doar grădina parcă-i alta,/
Alta umbra-n care stam” (Eternitate). Astfel, într-o reverie de
După-amiază, universul casnic și lumea poveștilor se întrepătrund, poetul ocultând prozaicul în cuvinte precum „vrajă”,
„ascuns”. Creaţia poetică, în întregul tematic și diversitatea-i expresivă, este un „golf vechi”, în care, după atâta timp, „tăcerea,
verbele sunt coapte”, iar pescarul cuvintelor, pregătit pentru a
primi corabia inedită a poeziei onirice. Cititorul ar putea să nu
recunoască valoarea estetică a acestei poezii, neamintindu-și
decât clișeele melodice ale poemelor de altădată, drept care poetul îi oferă indicii, se autocaracterizează, prezentând un inventar al elementelor alchimice din structura intimă a fiinţei
sale: „Am hidromeluri și absint/ În ea, din mentă tropicală./ Am
aur roșu și argint/ Arborescent, crescând în cală” (Neliniște). Remarcabilă această substituire a verbului fiinţării „a fi” cu verbul
posesiei „a avea” și învestirea acestuia din urmă cu valoare
metafizică. Stranietatea noii formule artistice nu este decât o
părere subiectivă, totuși, întrucât onirismul oferă delicii estetice
eliberatoare de orice prejudecată, dezlimitând mintea setată să
parcurgă trasee cognitive vechi („Am mări, atunci, de gând
năuc/ Cu largi ostroave pentru tine”), alinând și „dorul” de structurile poetice cu formă fixă, căci poetul declară: „Am liniști
aspre, din fiord,/ Furate de pe alte nave” (Ibidem).
În primul poem al volumului Pe malul Stixului (1968), este
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reproiectată în variantă modernă imaginea orfică a poetului,
„locuitor” al unui spaţiu insolit, pescar acum, alunecând în „ barcaz rotit la confluenţe sure”, confient doar în avuţia sa interioară: „Am rufe-ntinse roșii, cu ajure,/ Din crapi albaștri sramuri
gătesc,/ Am amintiri ce vor să mi le fure/ Gândaci apteri cu cifru
arăbesc”. El este plasat la antipodul „capătului lumesc”, la
suprafaţa abisului interior – „ape nămoloase” ce clipocesc
ameninţătoare –, „îndurând” cu stoicism tăceri apăsătoare, exersând un nou limbaj poetic. Poezia dimoviană valorifică
resursele luxuriante ale oniricului, dar rămâne raţională, superioară, de o precizie geometrică, chiar dacă reticenţa contemporanilor a adus prejudicii grave receptării ei corecte: „De-aici
din înălţime v-am zărit,/ Infirm atotputernic din născare/ Am
fost când m-aţi omis și v-am iubit,/ Iar dorul vi l-am stins în
fiecare” (II – volumul Pe malul Styxului). Poetul simte nevoia constant să se autodefinească, evidenţiind ceea ce nu are pentru a
sublinia ceea ce este, ca și cum absenţa unei însușiri „lumești”
ar genera o reconfigurare valorică fiinţială: nu gestul, risipirea
„în afară” îl vor caracteriza, ci un soi de reflecţie meditativă
liberă și totuși raţională („n-am mădulare: Sunt numai trunchi
cilindric șlefuit/ Purtând un cap cu ochelari de soare”). Lumescul și oniricul sunt „acolo” și „aici”, spaţio-temporalităţi antitetice pentru omul obișnuit, dar complementare, locuite
concomitent de către poet, de unde capacitatea acestuia de a le
surprinde diferenţele definitorii prin conjuncţia adversativă „ci”:
„Ci eu, aici elipse noi încerc/ tot mai rotit, mai iute, mai în cerc”
(III). Asemeni Luceafărului eminescian, eul poetic dimovian valorizează opoziţiile esenţiale dintre „lumea mea”, universul visului, zborului și fanteziei, pe de o parte, și „cercul vostru
strâmt”, lumea obiectelor plate, simple contururi lipsite de
adâncime. „Suit pe meterez”, în turnul alchimic al fiinţei, dotat
cu „ocheanul” clarviziunii specific artistului-șaman, eul poetic
se plasează în „miez” pentru a-l contempla și a spune „câte văd”;
cunoașterea misterică a Centrului prin intermediul Spiritului reface unitatea fiinţei (trup și suflet) care, în această stare de
graţie, poate explora adâncimea înaltului: „Intra-vom în chilii
adânci apoi/ Întregul turn să-l trecem amândoi/ Cu creier rostogol pe parapete” (XXIII).
Visul dimovian „fabricat” se dovedește o alchimie complexă, cu o regie spectaculoasă, valorizând bogate decoruri
orientale, spaţio-temporalitate a transformării posibilului, realizabilului, ipoteticului în realitate verosimilă. Visul e la marginea hotarului dintre lumi, „la dunga zării”, poetul privind spre
depărtări, apropiindu-le, ţesând din acestea altele noi (Vis amalgamat). Într-un alt poem, „visul cu bufon” devine expresia poetică a vieţii înseși, a acestei durate temporale pe care omul o
traversează cu iluzia că „este”, imagine a tragicei sale condiţii
care-i impune acea risipire vană în afară a trupului, în timp ce
sufletul o contemplă neputincios din interior: „Era bufonul nostru numai catifea/ Și pe dinăuntru și pe dinafară,/ Un vulpoi de
cârpă cu coada ușoară. / Se mișca degeaba, exista fără să fie”
(Vis cu bufon). Tonul fals parodic se împletește pe alocuri cu cel
vag sentenţios pentru a camufla fondul grav al discursului poetic. Constatâm că reveria poetică dimoviană malaxează idei fi-
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losofice, proiecţii ale imaginarului artistic și decupaje din existenţa socială (Vis de mahala), amintiri din copilărie, concepte
despre geneza viziunilor onirice (Vis cu frenezie, Vis septentrionic). Imaginile blurate sunt „lipite” de altele clare, rezultatul fiind
o peliculă cinematografică a cărei vizionare aduce în prim-plan
sentimentul unui anume fel de a fi „vesel și copilăros” (Vis cu
institutoare). În Vis de mahala, eul poetic împrumută „ochii” eului
social pentru a recupera frumosul din urâtul cotidian și a-l
converti în valoare estetică perenă.
Poemele-proze sunt creaţii arborescente care așează
personaje insolite într-un neobișnuit context narativ, cu scopul
de a surprinde metaforic procesul creator al imaginii artistice:
ivirea ei „din afara” terenului vizibil al conștiinţei diurne, proiecţia ei raţională în cuvânt și disiparea ei în imaginarul infinit.
Dimov stăpânește admirabil tehnica ambiguizării permanente a
celor două planuri, real/ imaginar, obiectual/ subiectiv, raţional/
fantezist, fie prin umanizarea universul inert al obiectelor, fie
prin alegorizarea unor concepte ale universului poetic. În Vis cu
dentiști, este trasat un salt calitativ de la simbolismul negativ al
coșmarului cu dintele căzut la reveria ce proiectează sentimentul iminenţei morţii, pentru ca eul poetic să revină eliberat de
orice angoasă în realitate și să constate că „la capătul somnului”
nu se află realitatea propriu-zisă, ci proiecţia subiectivă a acesteia. Reveria nocturnă este înlocuită cu cea matinală, același
spaţiu oniric exterior decorat cu tramvaie, redus apoi la imaginea interiorului unei frizerii, în care eul conștient își privește
proiecţia dedublată oniric, urmărindu-i gesturile de făptură
ireală; visul este o lume autonomă în care proiecţiile conștiinţei
se intersectează, trecând dintr-o realitate imaginală în alta, pentru că ele aparţin uneia și aceleiași conștiinţe creatoare.
Construcţia poetică dimoviană este o permanentă punere în abis a sensurilor, susţinută prin semnele de punctuaţie,
cu predilecţie două pucte, adevărate portaluri de trecere dintro imagine în alta, culoare mereu deschise spre altele, tot atâtea
lumi paralele (Istorii cu domestic iz). Poeziile par adevărate revelaţii despre sine, rezultate ale unei îndelungate căutări: sunt
răscolite și pulverizate straturi, sunt îndepărtate măști, smulse
culori înșelătoare pentru a descoperi cauza subestimării visătorului de odinioară – teama (Trecere). În spaţio-temporalitatea reveriilor, eul conștient, diurn își lasă geamăna (eul poetic
asemănător acelei psyche a vechilor greci) să exploreze lumi
inaccesibile celui dintâi, lumi de umbre și fum, imponderabile și
instabile: Orfeu și Euridice par să știe acum că nu se pot întoarce
împreună și de aceea stau la graniţa dintre lumi (Styxul, vitraliul,
fereastra etc.), pentru ca el să arunce prin intermediul ei o privire dincolo de hotar și să proiecteze imagini în poemele sale.
Tonul reveriilor poetice din ultimul volum este de o gravitate
pătrunzătoare, lipsit de echivoc, pentru că poetul pare a fi depășit iluzia în care imaginile tinereţii l-au antrenat. În artă nu
există bine și rău, iad și rai, ci o neostoită așteptare cuminte a
eului orfic, lângă lift, pentru a întâmpina și a ghida imaginea pe
traseul întortocheat și complicat al transformării ei în poezie.
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Un pământean al umorului nativ: Dumitru Bădiţa

Recenzii
Titlul aparent tautologic de mai sus poate necesita explicaţii: substantivul pământean (în engleză native și nu mortal), ar trebui înţeles ca desemnând un băștinaș, un om al pământului său, iar
nativ vrea să aibă sens adjectival de natal, sau înnăscut, de unde și
jocul de cuvinte, în amiabilă (bună) empatie cu cel practicat de poetul în discuţie. Născut la Polovragi în judeţul Gorj, în 1972, Dumitru
Bădiţa a absolvit Jurnalistica la Sibiu, în 1997 și între timp a devenit
un autor douămiist cunoscut, prolific, original. Fără a aproxima câtă
poeticitate conţin textele noii sale cărţi, aceasta îl reprezintă, fără
șovăială, ca ironist civic neiertător, care își ia misia foarte în serios.
O particularitate a Colecţiei Avanpost Poezie, în care apare și selecţia de versuri semnată D. Bădiţa, pentru care editura merită felicitări, este aceea că fiecare text începe numai pe pagina de dreapta,
din respect pentru Poesie.
***
Avangardiste cu tâlc și noimă, versurile lui Dumitru Bădiţa
din volumul Evitaţi excesul de sare, zahăr și grăsimi (București: Edi-

tura Paralela 45, 2018) – un titlu din care lipsa (programatică? a) imperativului semn al exclamării deturnează îndemnul în constatare
– ar fi la fel de protestatare, de contestatare, de «violent-novatoare»
(Ion Pachia Tatomirescu) cum acelea ale Avangardei noastre literare
de dinaintea primului și până după al doilea mare război, decât că
nefrizând cu dinadins nonsensul, absurdul, ilogicul pe post de arme,
ele sunt pe cât de postmoderne, pe-atât de pline de umor, ca satire
contemporane versificate ce fac din autor un Juvenal ghiduș și grav
al timpurilor noastre. Octavian Perpelea, poet cu șapte ani mai
tânăr le găsește, pe coperta a 4-a, «pline de supleţe șăgalnică» și nu
greșește: ironia, luarea peste picior a manifestărilor netoate, incomode, penibile din societatea în care trăiește, dar amplificate stilistic prin citarea celor similare sau nu aparţinând unor epoci istorice
revolute, îl deosebesc de avangardiștii clasici, dând textelor sale o
veselă prospeţime în care aliteraţia și calamburul tronează. Nu urmuzienii Ismail și Turnavitu, ci Gică și Romică; ci Nadine, Cora, Marta,
Wanda sau Nora „oricine ar fi ea” (p. 61) populează, firește, lirica jucăușă a lui Dumitru Bădiţa, cathartică întrucâtva prin râsul sănătos,
sportiv, igienic, pe care îl provoacă și totodată dă de gândit: „licoarea ne-ai adus-o de la Vișnu?/ îl sperie apocalipsa?/ o fi urcat și-n ceruri nerăbdarea?// la o-ntrebare aruncată-n sus/ credem ca un
pastor adventist/ că nu răspunde Lao Tz/ cu fraze ventilate/ dar vine
un «nţ»/ de la Iisus (vii și ne aduci vișinată, p. 51).
Dacă în alocuţiunea rostită la 18 decembrie 2019 în Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, cu prilejul Centenarului Teatrului Naţional local, Horia Bădescu preciza atât de frumos: «Nu demult, Jean
Pierre Vincent, fost administrator al Comediei Franceze, spunea:
„Funcţia unui asemenea teatru este de a fi instrumentul care să măsoare și să actualizeze ceea ce fiinţa franceză are de spus. E un fel
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de carte de identitate a noastră» (CURTEA DE LA ARGEȘ, Nr. 2, februarie 2020, p. 4), putem afirma – mutatis mutandis – că volumul
de versuri al poetului gorjean este mai mult decât o carte de identitate a autorului, fiind și una de vizită a generaţiei sale douămiiste,
dar prezentând implicit mentalitatea acesteia plus a câte încă
uneia-«napoi și nainte», cum ar geme trist Bacovia; alcătuiri pe
limbă cu un gust amărui de pamflet semnat Ilf și Petrov și tânjind
aproape «chimeric» după râsul homeric: „pe domnișoara prozatoare/ să-ţi facă loc în cartea viitoare/ spune-i încercănat cum ești/
că tema unică a literaturii/ chiar și a poemelor cu fragi/ e fragilitatea vieţii” (încearcă să o convingi, p. 45), sau: „citește pe smartphone/
un articol despre o descoperire/ arheologică/ făcută recent când/ sau pus să radă dealul/ pentru autostradă: […]/ veterinarul e uimit ca
orice ins/ dar și convins că-n satul lui/ civilizaţia crește privind înapoi/ spre veteranii romani” (tehnicianul veterinar Gică, p. 31). Dumitru Bădiţa semnează, odată cu Evitaţi excesul d e sare, zahăr și
grăsimi, cartea de vizită a acestei generaţii lărgite la nivelul unei în-

tregi societăţi, foarte originală cronică a anului 2018 dintr-al treilea
mileniu creștin de existenţă, prin funcţia estetică & morală a ceea ce
latinii numeau îndemnând colectiv-purificator: ridendo castigat
mores! Un «hâtru bun de glume» asemeni lui Păcală, poetul isteţ
cum proverbialul Pepelea nu biciuiește pe nimeni anume ci, cu intransigenţa umorului neaoș românesc revărsat din preaplin acuză
prostia omenească fără de margini, surprinsă în stanţe reiterante
potrivit învăţăturii ca fiică a repetiţiei. La Bădiţa, internalizată, paremia «presa/mass-media este câinele de pază al democraţiei» vorbește poetic. Opiniile, aplicarea punctuală și responsabilităţile îi
revin, deontologic, autorului acestui tip relativ inedit de comédie
divin-bășcălioasă. Ironia ţintește cu precizie, «face praf comedja»
oricui nu-i convine plasarea călduţă dar fermă a autorului în raport
cu politica & cuminţenia corectă de care – ca să fim în ton cu poetul,
am zice că... se face az atâta caz. Tuturor el le râde în faţă, nu în grai
bănăţean ci get beget oltenește, la modul pseudohaiducesc. Unele
texte scurtissime sunt redactate după toate rigorile unei știri de
presă, sau informaţii din care aflăm poziţionarea în raport cu intelectuali contemporan de rang înalt cu care poetul se consideră afin:
„și în multe alte locuri/ de exemplu la Palermo/ dar istoria tot o
farsă rămâne/ ar fi spus vizitând un templu/ O. Paler” (la Pharsalus
s-au bătut pe bune, p. 19); cum și aici, concis, esenţial, aproape haiku:
”Patapievici lansează/ apoftegme// o mie îi răspund/ cu flegme”
(viaţă culturală:, p. 39). Suntem prea entuziasmaţi – chiar prea manipulaţi – de «paradoxul român» al existenţei noastre de «oameni
recenţi» (S. Alexandrescu, H. R. Patapievici)? Bun observator al realităţilor și cunoscător al contingentului ca orice jurnalist cu picioarele pe pământ, Dumitru Bădiţa ne temperează, poetic de data
aceasta, efluviile de naivitate masificată. El face aluzie la «încreme2/ 2020
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nirea în proiect» a lui G. Liiceanu, sintagmă despre care publicaţia
online www.cotidianul.ro spune că ar fi preluată din Critica raţiunii
pure a lui Im. Kant (vezi Dorin Suciu, «Legea morală a dlui Liiceanu
și „încremenirea în proiect”», articol datat 14 septembrie 2007 și
postat la 22 iulie 2012 de cotidianul.ro). Mai exact, eminentul editor român precizează: «Prostia ca încremenire în proiect este prostia
care face istorie și care explică bună parte din istoria noastră» - în
fond, o problemă serioasă, un concept căci vorbim de expresia unui
filosof ce împarte camaraderește statutul de «boier al minţii» cu colegul noician A. Pleșu, de asemenea și rolul de mentor spiritual al societăţii românești debusolate postdecembrist (dl Liiceanu
formulându-și conceptul în strânsă legătură cu perioada imediat
consecventă preluării, după război, a puterii de către comuniști, în
România). Încremenirea în proiect, la D. Bădiţa se prezintă ca temă
aliterată coșbucian, decât că în același ton gurmand-ironic și copiospersiflant propriu autorului, precum o găsim în textul aproape tot
atât de cuprinzător (desigur, în mod voluntar), pe cât îi e de lung titlul: „ca ţelina în ţarină/ dar ţelul meu e mereu un nor de praf/ suflat
de vânt peste șesul desţelenit” (aș putea fi un înţelept înţepenit în
ţelul său, p. 71). Praful ridicat nor, trebuie subliniat, se referă nu tocmai la pulberea finală a existenţei trecătoare, cât la rostul comunitar, ontologic în bătaia lungă, durabilă a cultivării pământului rămas
prea vast în paragină după kondratievul comunist-colectivizat, degrabă debarasat de reţeaua sa totuși funcţională de irigaţii și ajuns,
în 30 de ani de pseudodemocraţie sau de «democratură» (Ion Dur),
o multilateral dezvoltată pârloagă. Poetul știe ce spune, chiar și așa
scump la vorbă și la ghiers, ca unul vizibil în spaţiul mediatic al «Vieţii satului» de la TVR, unde comite reportaje de specialitate. Constructiv, el propune așadar o descremenire, atașamentul său de
landa natală și de Muzeul Naţional al Literaturii Române – cu ajutorul căruia a fructificat deja două ghiduri literar-turistice: Cu I. L.
Caragiale prin București (2016), respectiv Cu Tudor Arghezi prin București (2017) – nu este conjunctural, ci organic prin profesionalism,

profund, adevărat. Două cărţi de reportaje la editura bucureșteană
Tracus Arte: Faze și emfaze, note/reportaje (2011) și Rute ocolitoare, reportaje (2014), pe lângă emisiunile televizate dedicate pământului
arabil și lucrătorului său, ţăranului-fermier și crescător de animale
– stau mărturie. Dacă ar fi să luăm în considerare numai discursurile de intrare în Academia Română a doi corifei ai literaturii române: Elogiul satului român esc, rostit de Lucian Blaga la 1937 și
Lauda ţăran ului român, de Liviu Rebreanu la 1940, ar fi îndeajuns
pentru a înţelege la ce ne referim când echivalăm cei doi termeni:
pământean și ţăran, ca înţelesuri pline de admiraţie și recunoștinţă
pentru osârdia omului românesc atașat de pământul ţării sale în
general și de al său personal în special. Pământ pe care în mod tradiţional și postmodern îl lucrează și cu care știe să con-lucreze pentru a pune pâinea pe masă. A lui și a noastră. Motivul respectului
nostru pentru pământeanul-ţăran, acest soi dedicat de om stă în
ceva ce există dinainte de noi și va exista după trecerea noastră
peste pământuri. De transpunerea simpatetică a lui D. Bădiţa pentru această specie arhaic-modernă ţine, probabil, emfaza glasului
său poetic în care ironia înoată ca peștele în ulei, dând abordării stilistice un ton boieresc, atunci când nu mai e doar afectat. Iar atunci
când pământeanul îndrăgit de natura vie a neamului său mai are și
talent literar, augmentat de o judicioasă «exploatare» a resurselor
de umor personal, atenţia cititorului este avertizată, așteptările
cresc.
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Gorjeanul nu se dezice, serios în tot ce face: chiar ironia-i
e dovadă iar asta, parcă în răspărul tonului emfatic și modelului repetitiv al textelor, impune respect cititorilor săi care, pe lângă publicaţiile amintite, mai au de unde alege: Un ghii foarte lungi și
cumsecade, poeme, București: Editura Vinea, 2005, Poeme prerafaelite, poeme, Constanţa: Editura Pontica, 2008 și această carte din
2018, plus volumul Invitat la Săvârșin, proză, București: Editura Casa
de pariuri literare, 2010.
Volumul din 2018 – Evitaţi excesul de sare, zahăr și grăsimi
– ne dă toate motivele să îl considerăm un confrate de încredere
sustenabilă (datorată unor «factori endogeni», cf. prof. univ. Ștefan
Buzărnescu, în revista mai sus citată din Argeș, februarie 2020, p.
5), dar în același timp durabilă (prin «infuzia de resurse externe»,
idem). Textele, majoritar scrise după o formulă asemănătoare rondelului prin redundanţa insaţiabilă a câte unui vers ușor modificat
în formă dar statornic în conţinut (mesaj) este plimbat de la o ţintă
la alta, de la un personaj istoric-literar la altul, precum o flintă cu
lunetă, știut fiind că orice jurnalist care se respectă cunoaște și întrebuinţează efectul adevărului că the media is the message (Marshall McLuhan), adică informaţia face presa; ceea ce, tradus/altoit
pe domeniu poetic produce efectul scontat, unul stilistic în cazul lui
D. Bădiţa. El își intitulează unul din cele mai lirice texte o știre (p. 43).
Anume, convinge de importanţa mesajului astfel condensat, transmis la foc automat într-un model de text care, de fiecare dată, și cu
fiecare strofă ţintește și lovește progresiv un sens augmentat cum
imaginea originară multiplicată infinit de oglinzi paralele. O formulă
pe care autorul o dezvoltă începând cu „dulceaţa de portocale” iniţiale (p. 7), ca fructificate în pomul cunoașterii, iniţiatic, trece apoi
prin „excesul de sare, zahăr și grăsimi” (p. 9), până la „fructe și legume” (p. 11) – aliteraţia și calamburul fiind armele cele mai utilizate
ale arsenalului său poetic în abordarea unei contemporaneităţi colective, manipulate (și) mediatic. Punctual desigur, găsim diferenţe,
fiecare text păstrându-și autonomia genetică în ciuda impresiei de
hibridizare formală a primelor texte ale cărţii – în fond, o marcă stilistică definitorie pentru poet. Așa stând lucrurile, primul titlu: când
catastrofic suflară-n coarne de batal (p. 7) face aluzie la shophar,
obiect marcant al culturii iudaice timpurii, «poruncit» de Dumnezeu lui Avraam și lui Moise însuși; șofarul fiind un instrument muzical folosit în caz de alarmă, anunţuri solemne sau proclamaţii,
confecţionat subtil, din lemn de sitim (salcâm), în interiorul unui
corn de berbec (posibil batal, vezi: Iudaism.RO Thora Ebraic-Română); instrument prin care se anunţă fizic prezenţa Sfântului Duh,
a lui Yahweh, conform cărţii biblice Ș’moth Exod. Nu e de ignorat nici
momentul descris în Cartea Iosua, când Ierihonul a fost cucerit de israeliţi după ce au urmat sfatul Domnului și au strigat tare sunând
șapte zile din șofar în timp ce înconjurau zidurile inexpugnabile ale
orașului care astfel, miraculos, au căzut. Dumitru Bădiţa începe, cu
alte cuvinte, cu începutul. Imediat consecutiv și consecvent în șirul
repetitiv urmează, printr-un salt ontologic, tocmai „excesul de sare,
zahăr și grăsimi” nerecomandat Angelei Merkel de Obama, soldaţilor săi de Napoleon, episcopilor conciliaţi sinodal la Niceea în ecumenicul an 325 și care a durat, totuși, două luni gastronomic
vorbind; ba chiar, avertizează poetul, acest sfat-ordin-îndemnporuncă „e un mesaj străvechi emis de elohimi”. Cum «elohim» este
deja pluralul substantivului ebraic «eloah», zeitate canaanită și
apoi, în Biblie, un nume dat lui Dumnezeu (tot plural), cititorul neavizat ar putea bănui că poetul nu are nimic sfânt. Noi credem că to93
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tuși are ceva, pe lângă problema transpunerii acestui plural esoteric în limba română: ironia poetică atotcuprinzătoare, satira insidios-devastatoare și, aporetic chiar, constructivă. Cartea întreagă
stă mărturie. Un îndemn cultural sever strecurat aparent fără legătură, la final de poemă, face o neiertătoare aluzie la îndobitocirea
prin manipulare mediatică & falsa comunicare prin reţelele virtuale,
impersonale – a noii generaţii de consumatori de roșii hibridizate;
soi alogen, de negăsit în grădina strămoșească, dar încurajat subliminal de campania recent-naţională a tomatei autohtone tratate în
răspăr auctorial: „bunicile cultivă roșii pentru familie/ la piaţă în
orașe ajung în ziua de azi roșiile fermierilor de pretutindeni/ ei utilizează erbicide, fungicide, insecticide și hormoni vegetali/ pătlăgelele eco sunt alegerea ta/ ești liber să consumi orice soi și hibrid de
tomată/ încearcă să mergi mai departe de primele zece pagini/ din
romanul lui Eco Pendulul lui Foucault/ nu cretinizează ca mesajele
trollilor din Cretacic” (roșia din grădina bunicilor trebuie să știi, pp.
13-14).
Mai spre ultima treime-a cărţii, versurile își atenuează nu
atât pornirea obișnuită spre repetiţie și enumerare, spre etalarea
unor lungi liste de personalităţi inserate – cum într-un text de mai
largă respiraţie: statusul român, unde sunt trecuţi în revistă, aproape
cât într-o istorie literară, de la interbelici, la proaspeţi contemporani (pp. 67-70), cât emfaza șăgalnică devenind joc «filosofic», semantic parcă mai atins de «maturitate» – cum ar fi: banii își pierd
valoarea ca anii (p. 77) sau noi mai spunem că viaţa-i fără noimă (p.
79). Până și exegeţii, cronicarii literari, recenzenţii, comentatorii etc.
se regăsesc în economia caricaturală a întregului: „cum ar spune
eseiștii literari/ feșteliţi” (p. 55). Textul final, reprezentativ pentru
actualul «nivel» al jocului poetic atins de D. Bădiţa: „lăţindu-se umflându-se/ cât o balenă/ fiindcă vidul e permisiv/ chiar dacă nu răs94
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punde/ la nicio misivă/ celui ce imaginează/ avid” (un guvid în vid, p.
81); sau reverberând ceva, transfigurat de mundanitate, din Să recunoaștem totuși, a lui Petru Ghelmez: „oripilaţi-vă!// legile lor clatină stâlpii/ din templul Dreptăţii încât/ se crucește și Savaot”
(...mentari demenţi, p. 37) . Subsidiarul politico-social devine astfel
vizibil/lizibil/rizibil, iar angajarea poetului netă, limpede, clară.
Probabil, la insaţioasa poftă de ironizare sobră în conţinut, aparent superfluă în formă, autorul ar fi găsit, cu doi ani mai
târziu, inspiraţia să atace liric și arogant până și tema contaminării
noastre somato-psihice universale cu killerul public de tip Covid-19,
cunoscut și tot mai temut sub denumirea de Coronavirus. Evitaţi excesul de sare, zahăr și grăsimi face exces de luciditate, discernământ

și empatie pur jurnalistică, altoite tustrele cu succes pe trunchiul
unei aceleiași structuri poetice din cele mai jucăușe.
***
Personalitate a școlii etnografice și sociologice românești,
Ernest Bernea (1905-1990) spunea, cândva, despre poeţi, că: «Ei sunt
aceia care, alături de profeţi, deschid drumuri noi și fac din viaţa
noastră o mândrie de eroism al suferinţei și un fermecător câmp al
rodului muncit cu geniu și sudoare»; de asemenea, că: «Realul
poeţilor este un viitor mai bun în prezent, arzător de frumos și plin»;
cu precizarea că: «Sunt oameni pe care niciodată nu îi atrag necuprinsul lumii și tainele vieţii, nu-i încântă o armonie interioară sau
o idee pură. Aceștia se socotesc oameni „realiști”. Sunt oameni poeţi
și oameni „realiști”. Cei din a doua categorie îi dispreţuiesc pe cei
dintâi. Credem că dispreţul vine din incapacitate» (Ernest Bernea,
Îndemn la simplitate, ed. a 3-a, rev., București: Editura Vremea, 2006;
Poetul, pp. 99-101). Firește (și) în acest sens, pe autorul Dumitru Bădiţa îl considerăm «om poet».
2/ 2020
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Mircea Ivănescu

cînd tragedia tînărului poet printr-o memorie mereu activă și prin instituirea

Acest vis, purtînd la un moment dat numele unui personaj mitic,

Euphorion, în care Goethe își pusese speranţele unei renașteri victorioase a

spiritului clasic, a căpătat o primă formă prin strădania unor scriitori tineri din

același (același?) Sibiu care a catalizat, în acei cîţiva ani dintre 1943 și 1947,
speranţele și visele membrilor Cercului Literar. (…) Bogăţia pe care o reprez-

intă un asemenea mediu cultural (în stare să întreţină, poate asemenea marilor centre ale, să spunem, romantismului, o întreagă epocă de tensiune

spirituală creatoare) reprezintă un atu pentru cei care au astăzi privilegiul de
a continua visul Cercului Literar.

Euphorion , nr. 6/ 1990

Adrian Alui Gheorghe
Lecţia de conjugare
Eu sunt Euphorion
Tu ești Euphorion

El/ ea este Euphorion

Noi suntem Euphorion
Voi sunteţi Euphorion

unui premiu. Elegantă întotdeauna, bine paginată, Euphorion e un model de

revistă care și-a asumat o tradiţie (o triplă tradiţie) și care se angajează, toto-

dată, cu aceeași responsabilitate și în actualitatea literară. Un singur defect
i-aș putea constata: că nu e măcar lunară.

Simona-Grazia Dima

Am răsfoit paginile acestei preafrumoase reviste în anii ʼ90, relativ

curând de la înfiinţarea ei. Prima impresie a cântărit greu: nu-mi venea să

cred că există în România o publicaţie literară cu o ţinută grafică atât de rafinată și de elegantă. Jocurile de alb și negru, textul ce-și prelua, și el, culoarea

de la unduirile unor ample figure geometrice de ansamblu, scripturalitatea lu-

dică, dar controlată, laolaltă cu grafismul sofisticat, subsumate, în întregime,

unui pariu artistic unitar, îmi dădeau de-a dreptul un vertij prin precizia lor

fără greș, prin neabdicarea lor, măcar o clipă, de la criteriul esteticului. În

plus, calmul hieratic, lipsa agresivităţii, la nivel cultural, desigur, făcea nespus de ușoară coabitarea, armonia izbânzilor artistice – mă refer aici la faptul că scriitorii sibieni germani, de pildă, dar și celelalte individualităţi evocate,

din aria practic infinită a fenomenului artistic și creator, scriitori, gânditori, et-

nologi ori artiști plastici, erau trataţi cu firesc deplin, fără nicio discriminare

sau complex, cu știinţă de carte și acel aplomb ce denotă îndelunga zăbavă pe

cărţile esenţiale. Dacă adăugăm paginile de traduceri în engleză, germană,

Ei/ ele sunt Euphorion.

franceză, din autori români, alonja europeană a revistei era evidentă. Așa a și

unul prin altul

tornic: un simbol al culturii veritabile, de cel mai înalt nivel, manifestată însă

Ne conjugăm unul pe altul
scriind citind istoria

rămas pentru mine de-a lungul acestor ani în care i-am fost colaborator stacu discreţie, cu harul interiorizării provenite din delicateţea și necontrafăcuta

dintre rîndurile

civilizaţie a sufletului, fără inutilă ostentaţie, fără zgomot. Euphorion a pornit

dacă am fi pus cuvînt lîngă cuvînt

mari scriitori, membri ai Cercului literar de la Sibiu, Radu Stanca și Ion Nego-

am fi putut inventa

aceea un start impetuos, marcat de autenticitate și simţ al valorii. Același gir

planetei Pămînt.

locului, precum Mircea Ivănescu, Iustin Panţa, Dumitru Chioaru, Ioan Radu

Dragă Dumitru Chioaru

semnatari, în paginile ei, ai unor texte remarcabile. Îi doresc revistei Eupho-

revistei Euphorion
în 30 de ani

un nou ecuator

(și redacţia!)

de 30 de ani ne spunem

că veșnicia capătă chip

dacă o împăturim în literele

din revistă.

Limba și literatura română
prin voi

de 30 de ani

demonstrează că există.

ab initio de la un standard ridicat, materializând, după cum știm, visul unor
iţescu. Ideea de continuitate, sentimentul ei, asumat și trăit, i-au conferit de

axiologic l-au adus mereu promotorii euphorioniști, personalităţi tutelare ale

Văcărescu și atâţia alţi scriitori dăruiţi, din toată ţara și de chiar mai departe,

rion, precum și tuturor celor care îi fac fiinţarea posibilă, mulţi ani la fel de

rodnici, în beneficiul culturii române!

Gellu DORIAN

Euphorion – 30

Revista „Euphorion”, ca încă vreo cîteva renăscute după 1990 din

cele care şi-au încheiat activitatea după venirea comuniştilor la putere, este,

La mulţi ani!

dacă nu mă înşel, singura*, dintre revistele astfel renăscute, care a avut o

Piatra Neamţ,

este deloc puţin, ci exact cîţi ani de democraţie avem, fie ea şi „originală”.

18 mai 2020

Al. Cistelecan

La aniversară

Euphorion e una dintre revistele născute în entuziasmul lui 1990 și care a

reușit să treacă pragurile multor crize. De la bun început a avut un profil dis-

tinct, asumîndu-și mandatul de continuatoare a Cercului literar. A făcut din

această opţiune o tradiţie pe care o respectă cu rigoare, nu numai prin nu-

merele speciale dedicate Cercului și cerchiștilor, dar și prin simpozioane

anuale. Se adaugă acestei linii și moștenirea „Mircea Ivănescu”, asumată și

ea programatic. Peste toate, se adaugă și moștenirea „Iustin Panţa”, valorifi-
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apariţie constantă, împlind, iată, acum, în 2020, anul Covid-19, 30 de ani. Nu
De la început revista a apărut în haine foarte elegante. De fapt acolo,

la Sibiu, de ani buni, apărea mensualul „Transilvania”, în format deosebit, de

o eleganţă grafică sfidătoare pentru acele vremuri. Avea de unde lua exem-

plu noua echipă a „Euphorion”-lui, Dumitru Chioaru, Ioan Radu Văcărescu şi

regretatul poet Iustin Panţa, care, astfel, prin apariţia acestei reviste, dădeau

naştere unui cerc sibian mai mic, care resuscita, în fond, o revistă în care

membrii Cercului literar de la Sibiu s-au manifestat o vreme la începuturile
lor. Şi ce nume: Radu Stanca, Ion Negoiţescu, Ştefan Augustin Doinaş, Nicolae

Balotă, Cornel Regman şi alţii.

Dacă revista „Transilvania”, cu o existenţă din a doua jumătate a

secolului XIX, cu întreruperi frecvente şi reluări după 1950 şi apoi cu apariţii

sporadice după 1990, luptîndu-se pentru a fi salvată prin diverse petiţii, mai
respiră încă, ajutată de diverse ventilatoare, revista „Euphorion”, de la re-în-

ceputul ei de după 1990, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, apare re95
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gulat, acum în haine schimbate, la fel de elegante, de ţinută, aşa cum sunt

mai toate evenimentele culturale de la Sibiu.

Am fost de la început alături de sibienii care au relansat proiectul.

Am publicat de la început în paginile ei, nu cu o frecvenţă prea mare, ci atunci

cînd am fost solicitat de prietenii din redacţie. Am şi primit anul trecut pre-

miul revistei, ceea ce mă onorează. Membrii redacţiei, cu unele mici excepţii

lutul lui Ştefan Aug. Doinaş, unul dintre cei doi supravieţuitori din nucleul cerchist care nu luaseră calea exilului (celălalt fiind Cornel Regman) publicat pe

prim pagină, din care reţin: „Orice simbol, hrănit de apele freatice ale mitu-

lui, înfloreşte cu fiecare nouă generaţie. Sibiul de astăzi, iată, se simte în stare

să-l viseze din nou pe Euphorion: câţiva tineri de talent îşi asumă, odată cu ti-

părirea acestor pagini, pariul pe care fiecare artist îl face cu arta sa şi cu epoca

care s-au retras pe parcurs din preajma revistei, au ştiut de fiecare dată să

sa”.

sprijin din partea administraţiei locale sau judeţene, cît şi, în anumite situa-

tul Iustin Panţa – datorită lui l-am cunoscut şi pe ilustrul Mircea Ivănescu, care

apariţiei ei şi ţinuta grafică deosebită.

redacţional. Am ajuns să colaborez aproape permanent la revista care reu-

ţină sus standardele pe care şi le-au impus. Faptul că au primit de la început

ţii, şi din partea Uniunii Scriitorilor din România, explică acum continuitatea
Cu atît mai mult acum sunt mai apropiat de revistă, deşi ăsta nu

este un motiv de care să ţin cumva cont, cînd din redacţie de cîţiva ani fac

parte şi doi poeţi botoşăneni, Rita Chirian şi Bogdan Federeac. Şi acest aspect
este de luat în calcul, cu cît, în special Rita Chirian, fostă membră U.S.R. şi pre-

şedintă a Filialei Sibiu a U.S.R., dar şi în Consiliul de conducere a breslei scrii-

torilor români, a fost acceptată şi promovată în paginile revistei. Este un
aspect de toleranţă, exemplar, care ar putea fi urmat, care ar duce, poate, la

o reconciliere, atît de necesară acum. Dar nu este absolut necesar, dacă acest

Printr-o întâmplare fericită, m-am ataşat în anii următori de poe-

preferase urbea sibiană în locul capitalei – care conducea pe-atunci colectivul

şea să reînnoade tradiţia Cercului Literar prin talent şi numere de excepţie,

mai ales cele cu profil tematic. Pe lângă prietenia cu Iustin Panţa – un vârf va-

loric al poeziei nouăzeciste, dispărut tragic şi prematur în 2002 -, legătura mea

cu gruparea euphorionistă se cimentează prin intrarea în U.S.R, în Filiala din
Sibiu, la îndemnul lui Iustin. După care, sedimentarea prieteniei cu Dumitru

Chioaru (actualul redactor şef) şi Ioan Radu Văcărescu (primul doctor în Filo-

logie a cărui teză am îndrumat-o) m-a determinat să colaborez de-a lungul

anilor, cu rubrică permanentă sau la numerele tematice despre C.L.S. Şi iată

lucru nu se doreşte din partea contestatarilor. Profesia e una, contestarismul

se împlinesc acum trei decenii de existenţă a Euphorion-ului, revistă de prim-

Chioaru şi Ioan Radu Văcărescu, nu au ţinut cont, dar au fost foarte atenţi ca

(semi)centenar le urez redactorilor şi susţinătorilor revistei.

absurd e alta – chestiuni de percepţie de care cei doi şefi ai revistei, Dumitru

echilibrul să fie păstrat, ceea ce s-a văzut de fiecare dată în calitatea revistei.
Dumitru Chioaru este un om de rară calitate, calm şi atent la ceea

ce înseamnă literatura română vie. Profesor fiind, acest lucru face parte din

construcţia lui intelectuală, dar şi din harul de poet cu care s-a născut. Întîl-

nirile organizate de el la Sibiu sunt de fiecare dată semnificative, dedicate li-

teraturii române în ansamblu.

Ioan Radu Văcărescu, de asemenea, implicat cu trup şi suflet în

viaţa literară a Sibiului, prezent mai peste tot, a fost de la început un factor

plan în dinamica fenomenului literar contemporan. Mulţi ani! înspre

Marta Petreu

Felicitări

Eram trei reviste noi, ba chiar patru: Contrapunct, Interval, Euphorion, Apos-

de coeziune, de unitate şi de împăcare, elemente necesare viabilităţii unei

trof. Mai sîntem două, voi și noi. Va felicit pentru calitatea revistei și nu mai

ţional de Poezie „Mihai Eminescu” de la Botoşani, a trecut munţii, în plină

cepi, greu să exiști vreme lungă. Voi, ca noi, aţi reușit. Mă bucur că sîntem

publicaţii literare. Este sibianul care, la foarte multe ediţii ale Premiului Na-

iarnă, aducînd aici salutul ardelenesc, spiritul acelui loc, făcînd ca întîlnirile
noastre de aici să cuprindă întreg arealul cultural al ţării.

O notă aparte aş dori să fac aici, în memoria lui Iustin Panţa, la fel

de dinamic şi el ca Ioan Radu Văcărescu, mereu cu revista sibiană sub braţ,

poet de care în acea dimineaţă fatală de toamnă m-am despărţit la Neptun,
după o noapte lungă, dominată de un spirit malefic al unei prietenii întîm-

plătoare, pe care destinul i-a adus-o în faţă şi el a îmbrăţişat-o fără pic de cir-

cumspecţii sau refuz. Ăsta era marele lui dar, cel al sufletului de o rară

calitate, ceea ce, acum îmi dau seama, a făcut ca, în timp, revista „Euphorion”

să-l preia, prin membrii redacţiei, şi să ducă astfel mai departe un vis al re-

gretatului poet.

Acum, la cei 30 de ani, urez revistei „Euphorion”, în rimă cu „Hy-

perion”, redacţiei ani lungi şi frumoşi de viaţă. Să ne citim cu bine şi sănătoşi!
Botoşani

5 aprilie 2020
Dintre revistele înfiinţate în 1990 de Uniunea Scriitorilor din România: Con-

trapunct (București), Apostrof (Cluj), Interval (Brașov) și Euphorion (Sibiu) au

apărut fără întrerupere Apostrof și Euphorion.

Nicolae Oprea

Euphorion – 30

Euphorion a apărut, cum se ştie, în aprilie 1990 ca o concretizare

bine gândită de un grup de tineri scriitori talentaţi, după mai multe decenii de

totalitarism comunist, a proiectului utopic al membrilor Cercului Literar de la

Sibiu, iniţiat de I. Negoiţescu în momentul revenirii Universităţii clujene din re-

fugiul din Sibiu după Diktat. A fost încurajator şi simbolic în acel context sa96

puţin pentru încăpăţînarea de-a exista. Se știe că în România e simplu să îndouă reușite. Respectele mele, dragi euphorioniști. Draga Dumitru. Respectele mele și pentru cum v-aţi onorat programul inclus chiar în numele revis-

tei: aţi contribuit la salvarea unor documente ale Cercului literar, din

„euphorionism-ul” căruia v-aţi inspirat numele.
La mulţi ani!

Cornel Ungureanu
În inventarul lui Iorga momentul naşterii şcolii româneşti e subliniat astfel:

„Un ardelean din părţile Sibiului , Gheorghe Lazăr, trecuse la noi încă înainte
de 1821, ca dascăl al copiilor unei doamne din Bucureşti. Învăţase, teologia,

dar era şi inginer. Pe atunci în Moldova-şi avea şcoala de inginerie (încă din
1812) tânărul Gheorghe Asachi ; boierii munteni voiră şi ei să aibă o astfel de

şcoală, şi tocmiră pe Lazăr. El făcu aritmetică şi geometrie bună în tainiţa de
la Sf. Sava, dar îndeplini pe alături şi ceva mai bun, pentru care nu fusese plă-

tit şi nu era în stare să-l plătească nimeni: el strămută în mijlocul claselor luminate din principat ideile ardelene”.

Abia acum începem să avem parte de succesiuni fericite ale istoriei:
„Când plecă peste câţiva ani, ca să moară acasă, Lazăr lăsă un urmaş în Ioan

Eliad Rădulescu. Acesta şi Asachi pregătiră şi mai departe publicul românesc.
Ei îi dădură cărţi, reviste, ziare, poesii, disertaţii gramaticale, nuvele - tot ce nu

avusese până atunci şi trebuia să aibă. Vreo douăzeci de ani ei stăpâniră terenul, şi printr-o literatură din care numai o mică parte are valoare estetică,

ei pregătiră calea pentru adevăraţii scriitori care trebuiau să vie. Sufletul con-

temporanilor lor a fost hrănit însă de dânşii şi atunci se văzu întâia oară la noi

o legătură trainică şi plină de încredere între autori şi scriitori.” Atunci se văzu

2/ 2020

Euphorion

Revistă de literatură şi artă / Sibiu

întâia oară la noi…inaugurează o propoziţie memorabilă. În amplul său volum

nume mari din literatura lumii contemporane; inepuizabilul și fraternul actor

Sibiu faţă de învăţatul Gheorghe Lazăr.

am cunoscut în toamna anului 1993, când în Copoul Iașilor, la Muzeul ,,Emi-

Partea cea mai vie a istoriei culturale începe, cred, abia după ce Universitatea

Și câţi alţi amici, camarazi, confini!

despre teologii sibieni, profesorul Mircea Păcurariu regretă purtarea celor din

de la Cluj se mută la Sibiu. Cercul literar de la Sibiu îşi aninţă proiectele - mai

clar le anunţă după război - şi, mai ales, în paginile descoperite câteva dece-

nii mai târziu. „Euphorion” e o revistă care ar fi trebuit să împlinească 70 de

ani, cu ajutorul tinerei echipe împlineşte 30.

Lucian Vasiliu

Cercări, cercuri, concentrice cercuri

și manager cultural, Constantin Chiriac (vrednic spirit și comilitor,pe care l-

nescu’’ am pornit primul Forum/Târg/Salon al cărţilor- astăzi numit LIBREX)...
Și, peste toate aceste aride enunţuri, semicercul revistei EUPHORION, cur-

cubeu între Est și Vest, între Nord și Sud, cruce în spiritul interbelic al Școlii
Teologice din Sibiu. Solicitat în mai multe rânduri, am colaborat la această ra-

finată publicaţie, în care m-am rânduit, cât m-am priceput, visându-mă, des-

eori, semn de carte în Catehismul în limba română, invocat la începutul

acestor pagini de confesiuni lapidar-aniversare!

În Bucureștii anilor 1972-74 eram elev al Școlii Postliceale de Bibliotecono-

mie. Atunci am tresărit prima oară, într-un mod special, la auzul numelui

urbei Sibiu, la cursul de ,,Istoria Cărţii’’, unde aflam că în cetatea culturală (ul-

Duminica Floriilor, 12.04.2020
Valea Lupului de Iași

terior capitală transilvană) fusese editată una dintre primele traduceri în

Joachim Wittstock

sub formă de întrebări și răspunsuri), tălmăcit în anul de graţie 1554 de un

Domeniul imaginar având denumirea „Euphorion“, compus din reminiscenţe

de ani de la apariţia acelei semnificative tipărituri.

trale şi publicitare neîmplinite, din sugestii literare şi aspiraţii artistice, crease

limba română. Respectiv, Cahetismul (Expunerea principiilor religiei creștine,

preot din zonă. Anul 1554 îmi atrăsese atenţia, eu fiind născut în 1954, la 400
O altă secvenţă memorabilă s-a petrecut în iarna anului 1975-1976, când

am participat, ca militar de radiotransmisiuni, la exerciţiile Tratatului de la

Varșovia în România, zona Cincu. Atunci am făcut o criză fatală de discopatie,
care, ulterior, m-a ţinut circa 2 săptămâni în spitalul garnizoanei din ţinuturi

arădene. Totul mi s-a tras de la masiva și greoaia staţie de amplificare (fabri-

mitologice, fapte de istorie culturală mai veche şi mai nouă, din năzuinţe teacadrul in care abstracţia complexă devenise, la momentul potrivit, realitate
palpabilă, prin înfiinţatea revistei de literatură şi artă cu titlul „Euphorion”.

Iniţiativa curajoasă a unor autori tineri sibieni de a înfiinţa revista curând

după revoluţia din decembrie 1989 a fost salutată de publicul de atunci, dor-

nic de diversificare culturală, de însănătoşire spirituală. Ceea ce merită preţuirea cuvenită din partea receptorilor de toate rangurile este consecvenţa

caţie sovietică), pe care o căram în spate prin nămeţi, tranșee, poteci alpine.

prin care redactorii au ştiut să ţină revista pe făgaşul unei publicaţii cu nivel

dormit pe unde s-a putut, eu nimerind, cu grupa mea, scândurile-pat de pe

redacţiei momente de derută, cauzate de schimbări de egidă, de suport fi-

Avusesem și un popas nocturn (blocaţi de zăpezi) în satul lui Emil Cioran. Am

scena de la Căminul Cultural din Rășinari. De câte ori, de atunci, l-am citit și

recitit pe fiul preotului Emilian Cioran, mi-am amintit de noaptea aceea, si-

berian-sibiană, unică pentru junele soldat de 21-22 de ani.

Înainte de căderea zidului berlinez, am descoperit, efectiv, Sibiul, prin retina

prietenului , poetului Emil Hurezeanu. Făcusem cunoștinţă cu el, într-un cerc

literar din care făceau parte poetele Marta Petreu și Elena Ștefoi. Ne aflam

într-o tabără de presă studenţească la Izvorul Mureșului. I-am dedicat (fără
dedicaţie scrisă - nu mai era voie, apăruseră tot felul de interdicţii aberante,

inclusiv în actul editorial) , i-am scris un poem. A apărut în volumul meu de

debut (Mona Monada, Iași, Junimea, 1981), cu titlul ,,Prietenul din Sibiu’’.

După căderea regimului totalitar (și) din România, Sibiul miraculos avea să-

mi ofere un nou prieten rar, pe Iustin Panţa. Și lui aveam să îi dedic un poem,
post-mortem, titulat ,,Rugă burg-undă’’ ( I și II), apărut în volumul ,,Cod nu-

meric personal’’ ( Editura Cartea Românească, 2018).

La început a fost CERCUL LITERAR DE LA SIBIU, cu istoria lui, rostogolită, cu

spiţe fragmentate, până la noi.

ridicat. În perioada lungă de tranziţie socială şi politică n-au lipsit nici în cadrul

nanciar, de mutări ale sediului. Dar greutăţile au fost învinse, iar astăzi – ca

şi în anii precedenţi – revista se prezintă ca un for publicitar de prestigiu. Cinste celor care au militat pentru ţelurile lăudabile ale periodicului!

Doresc foarte mult ca revista „Euphorion” să fie şi în anii ce vin o prezenţă vie

pe scena publicisticii culturale din zona Sibiului şi din întreaga ţară.

Andrei Zanca
Prin ianuarie 1990 m-a chemat la telefon Mihai Sin de la re-

vista Vatra din Tg. Mureș. „Trimite-ne un text. Ce vrei tu, absolut. Vreme de
trei ani nu ai mai avut voie să publici, așadar, cum să spun, absolut ce vrei tu

din ce ai scris. N-ai încetat cu scrisul, cred?“. Umor avea, nu-i așa, nu și-l pierduse. M-am pus și am scris un text. Nu că nu aveam poeme scrise în acești
ani, ori texte de altă natură, însă m-am simţit îndemnat lăuntric, cuprins și de

o anume nădeje și bucurie, să mă las condus de o intenţionalitate imdediată a

binelui - oricât de ridicolă o considerau unii această sintagmă, mai ales pe

atunci, fără a mai vorbi de prezent, când mulţi aleargă în toate părţile, uitând
ce a fost, ce am tras și cum am trăit. O irosire, o alertă, care toate se răsfrâng

În biografia mea, cercul spiritelor sibiene a născut cercuri concentrice, sub-

în fond, tot asupra lor. Eram plin așadar, de o intenţionalite, pe care din pă-

harta rostogolirilor (relativ) recente: poetul indicibil Mircea Ivănescu (i-am

irumpere sălbatică de libertate în care toţi voiau mai ales să uite, iar azi

stanţiale, în varii ipostaze, secvenţe, termeni. Aș numi doar câteva halte pe

luat interviu, pe fondul festivităţilor de la Premiile Naţionale EMINESCU, de la

cate, doar o minoritate și-o dorea, și-o punea cu adevărat pe atunci, în această

aleargă mai departe, până își pierd și puţina memorie rămasă. În textul

Botoșani); Radu Vancu (discipolul lui Mircea Ivănescu); astralul Corneliu

acesta, pe scurt, vorbeam despre necesitatea de a așeza pe o temelie solidă

vechi, din ţinuturile nemţene ale Colocviilor literare, cu Aurel Dumitrașcu, Da-

aș putea spune: agricultura (ce presupunea sacralitatea naturii, solului, pă-

,,Junimea” i-a apărut un consistent, original volum de versuri); graficienii, plas-

punea pe lângă venituri considerabile, și revelarea splendorii de care

Bucur; transilvanul, prin excelenţă, Mircea Tomuș; Dumitru Chioaru (amic

niel Corbu, Adrian Alui Gheorghe); Ioan Radu Văcărescu (recent, la editura

ticienii Aurelia Călinescu, Mircea Stănescu, Eugen Dornescu; Doina Florea (si-

biancă-ieșeancă-sibiancă, editor remarcabil); poeta Adela Greceanu (Martin,

aceste meleaguri, o temelie alcătuită din trei elemente esenţiale și chiar sacre

durilor, apei, baza noastră milenară de existenţă și trai), turismul (ce presu-

dispuneam) și mici întreprinderi, necesare pentru toate domeniile, prin care să
le putem susţine. Nici un cuvânt despre cultură, recunosc acum, mea culpa,

între timp), pe care am regăsit-o ca efigie poetică a burgului european-uni-

căci fără educaţie, familie, tradiţie și cultură, totul se duce de râpă. Însă en-

Blandiana (în prim plan cu PEN CLUB), cu Ion Besoiu și Ion Caramitru, cu

tice, imediate, mi se părea oarecum neadecvat să le evoc în haosul și

versal, la o ediţie memorabilă ,,Ars amandi’’, cu primar Klaus Iohannis, cu Ana
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fierberea din jur. Primul număr al revistei Vatra din 1990 a apărut și cu acest

Fantasma este realitatea: adică ceea ce percepem, pe faţă și pe dos, începând

sus. Au trecut 30 de ani de atunci. Au trecut 30 de ani și de la înfiinţarea la

colo de corpul propriu, într-un spaţiu în care are loc fuziunea dintre interior

unor valori perene, a unui fundament cultural ancorat, în celebra de pe acum,

realităţii astfel percepute, unificată drept „lume”, constă în aceea că atunci

text, nebăgat în seamă nici azi, conţinând în mare cele înșirate succint mai

Sibiu a excelentei reviste Euphorion, de la început așezată pe temelia solidă a

Școală a Cerchiștilor de la Sibiu. Ce mi-a plăcut cel mai mult la ea, ce am apre-

ciat îndeosebi la ea, trebuie să spun, a fost mai ales acea manifestare de soli-

daritate culturară și prietenească, admirabilă și exemplară. O Școală fondată de

oameni cu o excepţională cultură filozofică, axată în mare și pe o philosophia

perennis. Oameni de o remarcabilă cultură și cu opere celebre, care au făcut

cunoscută această zonă multiculturală a influenţelor germane și care este

cu lungul nasului. Privirea fiind, cum se știe, o incursiune fluidă și rapidă din-

și exterior. Privirea este și ceea ce ascunde cel mai bine faptul ca sâmburele

când privim, adevărul este că suntem în primul rând priviţi. În teoria artei

acest lucru se cunoaște demult, pentru că atunci când te uiţi la un tablou sau

la o operă de artă, unghiul privilegiat de atac este cel care îţi permite să sesi-

zezi punctul precis și unic de unde te simţi privit de opera respectivă.

Amintesc toate acestea pentru a putea avansa următoarea formulare: fan-

evocată de atunci prin conferinţe izbutite în fiecare primăvară - vreme, tot de

tasma și realitatea sunt ca o mânușă pe care o întorci pe dos. Este vorba des-

horion relevă din plin acest lucru. Ea a menţinut lăudabil acest nivel exce-

pe aceeași mână când este întoarsă pe dos, iar în cazul fantasmei, nu o poţi

30 de ani - la aceste Sărbători ale Cercului de la Sibiu. Textele publicate în Euppţional al predecesorilor sibien, celebri și ei de pe acum. Texte, poezii, critică,

eseuri etc., toate axate pe valori genuine, prin care revista a menţinut, însă a

și ridicat continuu ștacheta ei valorică. De altfel, întreaga zonă montană, si-

biană, Sibiul în sine, pare să fie, nu numai din punct de vedere administrativ,

turistic, economic, cultural un vârf de onoare al ţării și al Europei, ci o zonă în

pre același obiect în ambele cazuri doar că, în cazul mânușii, nu poţi să o pui
suprapune realităţii fără a-i schimba semnul. Suntem în fantasmă și în reali-

tate cum sunt degetele într-o mânușă. Adică, suntem acolo unde trebuie sa

fim, să zicem acasă, când degetele sunt înfipte în mânușă, adică pe dosul feţei
ei finisate, lucie și atrăgătoare.

De aceea fiinţa vorbitoare este la ea acasă în fantasma inconștientă, mai de-

care „se respiră“, oarecum altfel, și asta aproape palpabil. Sacru și superficial.

grabă decât în realitatea conștientă. Pe de o parte, inconștientul cu logica lui

poate confunda cu libertinajul. Devenită exemplară, zona sibiană a menţinut și

(cogniţia), cu logica afirmativă a eu-lui (ego-ului), unde dorinţa este redusă la

Această sintagmă pare să fie un motto al zonei, după cum libertatea nu se

menţine o inimă culturală, care bate potrivit unei alte sintagme: sub egida

unei gândiri conștientizate, responsabile, și nu cea a unei lumi recente în ge-

pe dos, unde dorinţa străbate ca un cuţit cererea; pe de altă parte, conștiinţa
trocul dintre cerere și ofertă.

nere, axate pe fiorul tragic, devastator al unei gândiri fără de conștientizare, și

Fantasma este astfel dispusă în câmpul experienţei încât să ne împiedice să

smintite și insidioase. În acest sens mă înclin în faţa bobului de lumină divină

transparenţa, fluiditatea, circularitatea, cursivitatea și linearitatea ei. Doar

care ar trebui să se înalţe mai întâi rugile noastre, după cum în momentele de

grabă într-o crăpătură, într-un unghi mort, într-o sincopă a realităţii de unde

al deconstrucţiei valorice, în încercarea globalizată de a impune alte „-isme”
din fiecare, chiar și a celei recluzionate în adâncurile forţelor beznei, pentru

criză ar trebui să ne rugăm mai întâi pentru ceilalţi, înainte de a ne ruga pen-

tru noi – căci în mod paradoxal, acest lucru se revarsă, se răsfrânge și asupra

noastră, mai puternic decât ar face-o, dacă ne-am ruga doar pentru sine, doar
pentru noi, uitând mai mereu pe cei din jurul nostru.

Radu Ţurcanu

Traversarea fantasmei
Aniversare deci. Pe timpul virusului, al ciumei, cum ar veni. Ciudată potri-

veală, orice aniversare conţinând efectiv în ea ceva juisif și macabru în același

timp. „După treizeci de ani” ar fi putea fi așadar și „după virus”. Aici în Franţa,

dar cred că peste tot în lume, se așteaptă ca odată virusul declarat învins, sau

serios redus, sau cel puţin îmblânzit, să apară sau o euforie generală, un fel

de carnaval ca semn al exuberanţei celor care au scăpat cu bine; sau un acces
masiv la o revelaţie în faţa limitelor umanului: „sicut palea”; sau, mai simplu,
o întoarcere înapoi la ceea ce a fost înainte doar că în mai rău.

Așa și cu aniversările: după 30 de ani (de la când aveai deja 30), sau scapi de

rămânem complet confundaţi cu realitatea, fascinaţi cum suntem cu toţii de

că, fiinţe vorbitoare al căror motor principal este dorinţa, ne situăm mai de-

vedem proiectându-se pe un ecran sau într-o oglindă tocmai această realitate care ne învăluie, ne leagănă dar ne și menţine cu picioarele pe pământ.

Pe când în fantasmă gândim mai degrabă cu picioarele și stăm în cap. Îmi vin
aici în minte filmele Mulholland Drive al lui David Lynch sau Oglinda lui Tarkozsky. „There is a crack. A crack in everything”, cântă și Leonard Cohen.

În fond, dacă fantasma este acasă-ul nostru adevărat, aflat la suprafaţa rea-

lităţii și nicidecum în profunzimile ei, cum greșit se vehiculează, și dacă reali-

tatea este doar faţa de vitrină a acestui acasă, atunci ce vrea să spună

formula „traversarea fantasmei”? De ce să traversezi un loc în care ești acasă?
Mi-a trebuit o traversare în cealaltă direcţie a Atlanticului, spre Paris, lăsând

în urmă visul/coșmarul american (ambele de o mare forţă), pentru a înţelege

cât de cât sensul acestei traversări inedite care de fapt nici nu are nevoie de

oceane și mări. Una din cheile de interpretare a acestui tip de traversare est

oferită de noţiunea freudiană de Umheimlich, tradusă uncanny, inquiétante

étrangeté sau straniul. Familiarul îndepărtat, cunoscutul neliniștitor, căminul
arzând...

multe rele, ajungi la o vârstă când lucrurile s-au cam limpezit și îţi poţi, în sfâ-

În fantasmă, nimic mai bizar decât ce ne este familiar; nimic mai neobișnuit,

soarta de muritor; sau ești la fel ca înainte dar în mai rău. Psihanaliza, ocu-

necesară o traversare a planului fantasmei și al lui acasă. Sau mai degrabă o

rșit, da drumul; sau devii mai înţelept, mai potolit în derive, mai împăcat cu

paţia mea de ani buni, mi-a prilejuit câteva mici descoperiri în sensul acesta,
în fond adevărate evenimente. Asta mă face să spun că la această aniversare

sunt același ca acum 30 de ani doar că mai bătrân, adică în mai rău. A mai
avut loc între timp și o traversare neașteptată, la care nu m-am gândit vreo-

mai straniu și pe alocuri mai ameninţător. Ca să „vezi” acest lucru însă este

viziune pe dos a acestui plan, o vedere asupra a ceea ce ni-l înstrăinează,

dându-i astfel statutul de enigmă, de surpriză, totdeauna de rău augur cum

bine știm. Ca atunci când adevărul unui proverb familiar („pas de nouvelle,

bonne nouvelle”, „no news, good news”) se dezvăluie cu precizie doar atunci

dată, din moment ce singura traversare la care visasem din fragedă copilărie

când îl citim pe dos („pas de nouvelle, mauvaise nouvelle”, „no news, bad

Este vorba despre ceea ce în psihanaliza lacaniană se numește „traversarea

Realitatea își conţine deci propriul adevăr atunci când o surprindem pe dos,

pune o excursiune în clinica și teoria psihanalitică, am făcut asta cu alte oca-

condiţie pentru ca magia, vraja să funcţioneze. Realitatea devine atunci o în-

era aceea a Atlanticului.

fantasmei”. Cum scopul principal al prezentei contribuţii nu este de a pro-

zii1, mă voi rezuma aici la comentariul acestei formule, „traversarea

fantasmei”, din perspectiva aniversării cu pricina.
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news”).

când din mânușă, sau din pălărie, scoatem ceea ce s-a pus de la început acolo,
cropire kitsch a fantasmei.
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tul romanilor, vizitele la Mircea Ivănescu acasă, lansarea cărţilor membrilor
redacţiei, zilele și nopţile petrecute la tipografie, bătălia pentru hârtie...

tre cele două, cu mersul lui hotărât pe o faţă, cea a realităţii, mers care devine

Am fost doi ani de zile secretar general de redacţie al revistei și în vara lui

existenţei sale, cea a fantasmei?

moianu și Matei Călinescu. Am urmărit, nu cu atenţie egală ce-i drept, apari-

șovăielnic și împiedecat când trece fără să își dea seama pe cealaltă faţă a

Există vreun moment de trezire din acest cerc vicios? – nici o altă figură geometrică nu este numită „vicioasă”, de unde și faptul că cercul, sfera, ca să ră-

mânem în mai multe dimensiuni, reprezintă cel mai bine fantasma care se

1992 am plecat în Statele Unite cu o bursă Fulbright, susţinut de Virgil Neţiile ulterioare ale revistei. Toţi marii scriitori români au publicat acolo precum

și numeroși scriitori străini. Evident, cu timpul, ea semăna din ce în ce mai

puţin cu Euphorion-ul meu de la început. Mă bucur astăzi să pot scrie din nou
în această revistă, am mai făcut-o uneori de-a lungul timpului. Realitatea celor

numește realitate. Iată ce spune Lacan, pe larg, despre această posibilitate de

treizeci de ani de la apariţia primului număr îmi prilejuiește aici rememora-

tate și invers - într-o discuţie pe care a avut-o cu Catherine Millot2:

scurantiști ai ceaușismului.

„Dorinţa de a dormi corespunde unei acţiuni fiziologice inhibatoare. Visul este

În decursul deselor dăţi când vin în ţară, mi-e tot mai limpede că sentimen-

nșează simbolicul. Limbajul se branșează pe corp, datorită acestui paradox

privire nesăţioasă cuprinzând perspectiva, „out of this world”, a unei opere de

a se „trezi”, de a putea izola momentul când trecem de la fantasmă la reali-

o inhibiţie activă. Acesta este punctul de unde putem observa cum se bra-

rea fantasmei de debut, acea a unei regenerări, a unui nou elan după anii ob-

tul pe care îl am parcurgând-o în lung și lat are drept centru de gravitate acea

biologic care constituie acea instanţă care împiedică întreruperea somnului.

artă ce sare în ochi: ca atunci când vii de la Biertan la Sibiu, după ce treci de

fund dă corpului posibilitatea de a dura...

neașteptată de după colţ a Făgărașilor. Perspectiva necesita însă, din motive

Graţie simbolicului, trezirea totală este moartea – pentru corp. Somnul proViaţa, ea, este cu mult dincolo de orice trezire. Viaţa nu este de conceput, corpul nu știe nimic despre ea, el doar o poartă. Când Freud afirmă: viaţa aspiră

Cetate spre Agnita, într-o după-amiază însorită de vară după ploaie, apariţia
nu doar estetice, ci mai degrabă de viaţă, o schimbare de punct de vedere

pentru a-și dezvălui adevărul. Noul unghi de viziune implică un salt de la fan-

la moarte, este în măsura în care viaţa, pentru că este incarnată, din moment

tasmă la realitate și înapoi, două feluri de a locui acel acasă în care se păs-

este desemnat faptul că și în trezirea absolută există încă o parte de vis, care

una nici alta nu constituie o trezire deplină.

ce este în corp, ar aspira la o plină și totală conștiinţă. Putem spune că acolo

este într-adevăr visul de trezire.

Nu ne trezim niciodată: visele întreţin visele. Moartea este un vis, unul prin-

tre alte vise care perpetuează viaţa, acela de a poposi în mitic. Moartea se si-

trează textura proprie a amândurora dar se confirmă în același timp că nici
„Much ado about nothing” sau ocolul pământului în jurul camerei. Sau invers.

Nu e chiar așa de simplu. În orice caz, acolo unde Lacan spune, „dacă nu ar fi

tuează de partea trezirii. Viaţa este ceva cu totul și cu totul imposibil care

existat Polonia, nu ar exista polonezi”3, eu adaug că fără Euphorion nu am

visează să scape de ea însăși. Cu toate acestea rămâne faptul că viaţa este

fantasmei” și despre alte întâmplări legate de aceasta, despre întâlnirea mea

poate visa despre o trezire absolută. De exemplu, în religia nirvanescă viaţa

reală, și această întoarcere este mitică. Este mitică și în același timp face parte

din acele vise care nu se branșează pe corp decât prin limbaj. Dacă nu ar fi

limbajul, nu am începe să visăm la posibilitatea de a fi morţi. Această posibi-

litate este cu atât mai contradictorie cu cât chiar în aceste aspiraţii, nu doar
mitice ci de-a dreptul mistice, credem că întâlnim realul absolut care nu este

modelat decât de un calcul.

exista noi așa cum suntem astăzi. În fond, dacă pot scrie despre „traversarea

cu psihanaliza și despre parcursul ulterior, este în mare măsură graţie aventurii euphorioniste.

Traversarea fantasmei: când o frumuseţe care îţi taie respiraţia se adeverește

a fi un ultim baraj înaintea ororii. Barajul fiind fantasma, iar frumuseţea, rea-

litatea. Un fulger, ca o de trezire reală: în inima Făgărașilor din sublima pri-

Visăm să ne contopim cu ceea ce extrapolăm în numele faptului că locuim

veliște, the Mines of Moria. Dincolo de metaforă aici, există acel tablou al lui

calculului într-adevăr -, și ne imaginăm că există o cunoaștere absolută a rea-

nivel de la National Gallery: Ambasadorii. Graţie tehnicii anamorfozei, moë-

limbajul. Doar că, locuind limbajul ne conformăm unui formalism - de ordinul

lului. În cele din urmă, în nirvana, la asta se aspiră, la înecarea în această cu-

noaștere absolută, despre care nu există nici o urmă. Se crede că vom fi

contopiţi cu această cunoaștere despre care se presupune că ar susţine

lumea, care lume nu este decât un vis al fiecărui corp.

Faptul că limbajul este branșat pe moarte, despre asta limbajul singur poate
constitui o mărturie în cele din urmă. Asta să fie oare ceea ce este refulat? E

dificil de făcut o asemenea afirmaţie. Putem totuși concepe faptul că limba-

jul nu este făcut decât pentru ca să nu ne putem gândi la moarte, care într-

Holbein pentru care merită, chiar când nu ai timp, să intri pe fugă la primul
biene avant la lettre, ești obligat să te deplasezi până la un anumit unghi de

vedere, unic punct din care privind tabloul poţi sesiza, într-o clipită, dincolo
de splendoarea ambiantă a decorurilor, adevărul ascuns ostentativ la suprafaţa lucrurilor și care, din tablou, te fixează, privitorule.

Paris, 17 mai 2020

adevăr este lucrul la care ne putem gândi cel mai puţin. De aceea, atunci când

Radu ŢURCANU este psihanalist și psiholog clinician la Paris, membru (AME) al

cat de micul meu nod SIR, simbolic, imaginar, real”.

forums du champ lacanien - EPFCL), director în exerciţiu al EPFCL-France, membru

spun că putem concepe moartea ca pe o trezire, exprim ceva care este impli-

Aș fi vrut să fiu la Sibiu cu ocazia acestei aniversări de treizeci de ani de la
apariţia primului număr al revistei Euphorion. N-a fost să fie, iar virusul nu e
deloc străin de această imposibilitate de a ne reîntâlni. Am amintiri extraor-

Școlii de psihanaliză a forumurilor câmpului lacanian (Ecole de psychanalyse des
fondator al Forumului câmpului lacanian din România.
radu.turcanu@free.fr

dinare din acea perioadă, unică, a vieţii noastre. Revista Euphorion vine dintr-

1

de apariţie un martor preţios al tumultului contemporan, cu deschideri ma-

și revista Inter-zis (revistă de psihanaliză a FCL-România), nr. 1, „Registrul psi-

o tradiţie, cea a cercului literar de la Sibiu, și a fost de-a lungul celor 30 de ani
jore spre artă, traduceri, diaspora, etc. Îmi amintesc de momente prin care

A se vedea volumul „Nu e nebun cine vrea” – Introducere în psihanaliza laca-

niană; teoria și clinica psihozelor. Cluj, Editura Școala ardeleană, 2017; precum
hozelor și tratamentul psihanalitic”, Timișoara, Editura Eurostampa, 2019.

am trecut împreună: lansarea primului număr, venirea Anei Blandiana și a

Pentru activităţi de informare și formare se pot consulta pagina facebook a Fo-

zie a lui Emil Hurezeanu, după o lungă pauză și descinderea apoi la Împăra-

2

lui Nicolae Manolescu la Sibiu, în timpuri de cumpănă. Lansarea cărţii de poe-
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rumul câmpului lacanian din România (FCL-România) precum și site-ul epfcl.fr

3

La cause du désir, no. 104, mars 2020.
„Kant avec Sade”, Ecrits 1966.
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