








Euphorion Revistă de literatură şi artă / Sibiu

Din cei 100 de ani de la nașterea lui, Radu Stanca a trăit

mai puţin de jumătate, restul de ani aparţinînd posterităţii sale.

O viaţă scurtă dar intensă de geniu romantic care și-a manifes-

tat precoce talentul, scriind poezii, piese de teatru și eseuri,

unele publicate în Revista Cercului Literar și în alte reviste din pe-

rioada interbelică, ori rămase, ca urmare a instalării comunis-

mului, în manuscris, fără a-și vedea antum publicată vreo carte.

Un volum de VVeerrssuurrii (1966) și altul de TTeeaattrruu  (1968) aveau să

apară după moartea sa la numai 42 de ani, cauzată de o boală

pulmonară, sub îngrijirea soţiei sale, actriţa Dorina Stanca (Doti),

și a colegilor săi cerchiști, reveniţi după 20 de ani de interdicţie de

a publica și chiar de închisoare, în viaţa literară. 

Colegii săi din Cercul Literar îl considerau într-adevăr

un geniu. Prietenul său, criticul Ion Negoiţescu a pariat, ca alt-

ădată Titu Maiorescu pe Eminescu, întrebîndu-l retoric într-o scri-

soare din 1947, apărută în cartea cu titlul UUnn  rroommaann  eeppiissttoollaarr

(1978): „…tu, cel mai talentat dintre noi toţi, și care prin teatrul

tău ești menit să asiguri succesul cel mai vast și mai străbătător

al ideilor noastre literare, al gîndului nostru comun de a întemeia

o adevărată epocă clasică a literaturii române?”, direcţie ce urma

să se numească, prin derivare  de la revista Euphorion rămasă în
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proiect, euphorionism. Douăzeci de ani mai tîrziu, în prefaţa vo-

lumului de VVeerrssuurrii, același critic recunoaște în prietenul său „un

destin tragic, pîndit de moartea al cărei spectru l-a însoţit

aproape în toată existenţa lui de creator”, un poet – adaug eu azi

– cu destinul personajului mitic Euphorion.

Deși Radu Stanca nu a publicat niciun volum în timpul

vieţii, baladele sale n-au fost niciodată uitate. Primul vers din CCoo--

rryyddoonn: „Sunt cel mai frumos din orașul acesta”, devenise  popu-

lar mai ales printre tineri.  Posteritatea i-a făcut în cele din urmă

dreptate operei sale, apărută în mai multe ediţii, mereu îmbo-

găţită de descoperirea altor manuscrise, și comentînd-o critic tot

mai favorabil în reviste și în volume semnate, printre alţii, de Ion

Vartic, Anca Sîrghie, Dragoș Varga și Ioan Cristescu.

La centenar, actuala revistă Euphorion ţine să-i aducă

un omagiu în acest număr, în paginile căruia semnează inte-

resante studii critice Mircea Braga, Simona-Grazia Dima, Maria

Niţu, Nicolae Oprea, Florentina Răcătăianu, Ștefăniţă Regman,

Anca Sîrghie și Ioan Radu Văcărescu, îmbogăţind exegeza operei

lui Radu Stanca în felul în care sunt readuși în actualitate și re-

ceptaţi periodic, într-o nouă lumină,  scriitorii clasici ai literatu-

rii române. 
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Provocat de prietenul Jean Văcărescu – căruia, cu timp în

urmă, i-am mărturisit că am avut o singură întâlnire cu Radu Stanca

– să pun pe hârtie amănuntele acesteia și căutând, ascum, ca, aju-

tat de  Reperele biobibliografice și spirituale 1920-2014, din volumul

Radu Stanca. Profil spiritual, realizat de Marin Diaconu și Anca Sîr-

ghie în 2016 –, să stabilesc mai exact cadrul care să mă întoarcă spre

vremi trecute, am realizat că la început au fost... spectacolele. Nu-

mi amintesc, de fapt, câte și care au fost, memoria trimiţându-mă

doar la trei: Hagi Tudose, pentru prestaţia deosebită a actorului Cos-

tel Rădulescu, „Slăvitul”, cum i se spunea în teatru (și nu numai),

distribuit în rolul principal; Harap Alb, pentru risipa de fantezie cu

care fusese adaptat pentru scenă basmul lui Creangă; și Steaua fără

nume, pentru interpretarea de mare fineţe cu care actriţa Dorina

Stanca învăluise rolul Monei. Comentam cam în felul acesta spec-

tacolele teatrului sibian, împreună cu un bun prieten și colegi de

clasă la Colegiul „Gheorghe Lazăr”, pe care le urmăream de la bal-

con profitând de bunăvoinţa celui ce supraveghea intrarea în sală

(nu ne permiteam să cumpărăm bilete), neștiind aproape nimic des-

pre felul în care era creată realitatea de pe scenă, nimic despre pro-

cesul la care participau și se armonizau componentele regizorale și

interpretative cu intervenţiile tehnice (de la decor și costume până

la sonorizare, lumini și machiaj), nimic despre alcătuirea reperto-

riului, despre distribuţia în roluri a actorilor și repetiţii, pentru a nu

mai vorbi despre cenzură și vizionări. Nici numele Radu Stanca, de-

tașat pe afișe, nu avea, pentru noi, o rezonanţă deosebită, fiindcă ni-

meni nu ne spusese nimic despre Cercul literar de la Sibiu și despre

cei care participaseră la el (ne aflam, ca să și datăm întâmplările, în

anii 1952-1955).

În aceeași perioadă, Radu Stanca frecventa și Cenaclul li-

terar, organizat de recent înfiinţata Filială Sibiu a Uniunii Scriitorilor,

dar era destul de rezervat (știa el ce nu putea ști elevul de liceu care

eram!), prezenţele de notorietate fiind Paul Constant, Mircea Avram

și, ceva mai târziu, Radu Theodoru (care își pregătea debutul edito-

rial cu primul volum din Brazdă și paloș).

Dar în toamna anului 1955 părăseam Sibiul, admis fiind la

Facultatea de Filologie a Universităţii clujene (încă nu se numea

„Babeș-Bolyai”). Locuiam în gazdă împreună cu Marcel Mureșeanu

(colegi fiind în aceeași grupă) și și Cornel Rădulescu, de la o altă se-

cţie a aceleiași facultăţi. Acesta din urmă, încă de atunci marcat de

o intratabilă boală ereditară, care îi va aduce sfârșitul, după absol-

vire și cîţiva ani de profesorat la Lupeni; deși cu reale înzestrări pen-

tru proză, nu va reuși să publice decât un singur roman, scris

aproape integral în condiţii de imobilizare.

Încă din 1956, eu debutasem în „Steaua”, iar Marcel Mu-

reșeanu – pe lângă unele recenzii pregătite tot pentru revista lui

A.E.Baconsky – risipea prin diferite publicaţii versuri care îl anunţau

pe cunoscutul poet de azi. Într-una din seri, Marcel și cu mine, în-

Mircea Braga
Adevărul se naște din detalii

torcându-ne spre locuinţă și continuând o discuţie despre poezie,

ne-am oprit pe o bancă în parcul din spatele Teatrului Naţional.

După un timp, în faţa noastră s-a oprit un bărbat, care până atunci

se plimbase pe aleile parcului, și ne-a cerut voie să stea și el alături

de noi. S-a așezat iar noi ne-am lăsat duși mai departe de gândurile

care ne bântuiau. La un moment dat, ne-a întrerupt: „Sunteţi stu-

denţi?” I-am răspuns afirmativ. El ne-a mai spus: „Băieţi, veniţi să

discutăm liniștit la un pahar de bere. Vă invit eu.” Noi ne-am uitat,

unul la altul, ezitând. Dar el a continuat: „Mă numesc Sîrbu, am fost

și eu student și l-am avut profesor pe Lucian Blaga, dacă tot vom

vorbi despre poezie”. A fost detaliul care ne-a convins, mai ales că

știam până și faptul că Poetul încheiase traducerea lui Faust și-i

așteptam apariţia.

Surpriza a fost că, la masa de la Restaurantul Casei Arma-

tei, aflată la câţiva pași de parcul unde poposisem, discuţia despre

poezie a continuat în trei, la început în contradictoriu (Marcel și cu

mine avansând  fie idei prinse la cursuri, fie din diferite cărţi, fie

unele mai... ciudate, vehiculate în redacţia „Stelei”), pentru ca, în

cele din urmă, „domnul Sîrbu” să ne propună o altă „poetică a liri-

cii”, pe care o urmăream fascinaţi. Sigur, astăzi n-aș mai putea reda

nimic din cele ce s-au spus atunci; dar ceea ce ni s-a pus în faţă con-

traria efortul nostru ne a ne arăta ca plasaţi în actualitatea mo-

mentului (gândul m-a dus mai târziu la „programul” Cercului de la

Sibiu). Înregistrând, însă, îndemnul de final (pe acesta nu l-am rătă-

cit în memorie), anume că, pentru a înţelege „adevărata poezie”, ar

fi bine să urmărim activitatea unui creator deosebit, care se nume-

ște Radu Stanca,  l-am întrebat, puţin uimit: „Cel de la Teatrul din

Sibiu?” A dat afirmativ din cap, după care ne-a mai spus, doar, că,

împreună cu Radu Stanca, au fost studenţi la Universitatea clu-

jeană, refugiată în orașul de pe Cibin în timpul ocupării unei părţi a

Ardealului. Ne-am despărţit la oră târzie, mulţumindu-i pentru in-

vitaţie. Pe I. D. Sîrbu nu l-am mai revăzut decât după mulţi ani, când

l-am căutat, în calitatea sa de secretar literar, cu prilejul unei de-

plasări la Teatrul din Craiova.

Obsedat de episodul consumat la amintitul restaurant,

căutasem informaţii în cadrul discuţiilor din redacţia „Stelei”. Sin-

gurul lucru pe care l-am aflat a fost că, într-adevăr, la Universitatea

clujeană, în timpul refugiului, a funcţionat un cenaclu (acesta a fost

cuvântul folosit), la care participaseră mai mulţi studenţi cu... ve-

leităţi literare! De-abia după ani buni, când strânsesem nu doar su-

ficiente date despre cercul sibian, ci și destule detalii cu privire la

„mecanismele” vieţii literare, mi-am explicat rezervele redactorilor

de la „Steaua”. În anii în care avusese loc întâlnirea noastră cu I. D.

Sîrbu, A. E. Baconsky, împreună cu poeţii de la revistă și cu câţiva

din alte părţi, deschiseseră ofensiva împotriva poeziei proletcultiste,

opunându-i „poezia de notaţie”, marcat apolitică. Se pare că unul

dintre cerchiști sau doar apropiat de aceștia afirmase/scrisese că



iniţiativa lui Baconky nu depășea nivelul formalist, net inferioară, deci, „programului” Cercului literar de la Sibiu – și fu-

sese destul ca relaţiile dintre  „Steaua” și cerchiști să se deterioreze. Dar să revin.

În 1957 apărea, la Cluj, o nouă revistă, „Tribuna”, la care, de la început, Radu Stanca acceptase să colaboreze,

mai puţin cu versuri, mai frecvent cu articole despre teatru și rigorile spectacolului. Dacă „Steaua” optase pentru un

profil structurat ca reflex al personalităţii autorului Cadavrelor în vid, ceea ce, oarecum, limita numărul colaboratorilor,

„Tribuna” s-a arătat mai dechisă, lucru necesar, de altfel, având în vedere și apariţia ei săptămânală. S-a dorit a fi pre-

zentă și în realitatea socială, domeniu în care a excelat Romulus Rusan, al cărui volum de debut, alcătuit din reportaje,

a fost premiat de Uniunea Scriitorilor. „Steaua” a încercat și ea să descopere,, printre cei mai tineri colaboratori, unul

cu aptitudini reportericești. Singurul rezultat a fost că, și astăzi, D. R. Popescu se distrează amintindu-și de reportajul

meu de la Fabrica de basmale „România muncitoare”.

Cum devenisem colaboarator și al noii reviste,  într-una din zile, ducându-mi articolul la redacţie, Ion Oar-

căsu, care se ocupa de sectorul de critică, m-a întrebat dacă nu cumva aveam de gând să plec pentru două-trei zile la

Sibiu. I-am spus că tocmai mă pregătisem în acest sens, la care a adăugat că mă roagă să-i transmit un mesaj, din par-

tea redacţiei, lui Radu Stanca: poetul era rugat să se pronunţe cu privire la romanul Groapa, apărut în același an, 1957.

Astăzi, la distanţa care facilitează o înţelegere nuanţată a romanului, putem fi de acord cu opinia lui Nicolae Manolescu,
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desprinsă din Istoria critică a literaturii române: „GGrrooaappaa este mono-

grafia unei lumi care se naște din mucigaiuri, bube și noroi. […] Ceea ce

a fost considerat, oarecum în pripă, de către critici, lirismul GGrrooaappeeii

este, în fond, mai mult expresia vitalităţii teribile a locurilor și oameni-

lor, a unei lumi tinere și viguroase. Faptul că fenomenul eroziunii unei

civilizaţii se petrece pe detritusurile menajere ale marelui oraș accen-

tuează caracterul contrastant al imaginaţiei scriitorului: din rămășiţele

în descompunere ale unei lumi crește o alta”.

La data apariţiei romanului, însă, lumea scriitorilor era di-

vizată între gruparea din jurul lui Eugen Barbu, cei care se doreau

„mesageri ai vremurilor noi”, și literaţii aflaţi aflaţi alături de con-

ducerea Uniunii Scriitorilor, care urmăreau scoaterea literaturii de

sub tutela rigidă a politicului. De aici – dubla întâmpinare, în presa

literară, a cărţii (cum se va întâmpla, puţin mai târziu, și cu Princi-

pele, al aceluiași autor), ca urmare a stării conflictuale dntre cele

două tabere: pe de o parte, una dintre acestea apăsa asupra „de-

mascării”, în roman, a condiţiei degradante a vieţii oamenilor simpli

în regimul burghezo-moșieresc (era limbajul timpului), iar cealaltă,

folosind chiar arma adversarilor, marca faptul că romanul se situa

în afara normelor realismului socialist (Eugen Barbu însuși va fi

atent să demonstreze, prin următoarele două romane, Șoseau Nor-

dului din 1959 și Facerea lumii din 1963, că acuza era neîntemeiată!).

Dar cum conflictualul se acutiza, conducerea de partid, care nu

agrea discuţiile în contradictoriu, respectiv ideea de polemică „din

interior”, ca să-i spunem așa, a cerut redacţiilor revistelor, ca obli-

gaţie de serviciu,  să organizeze și consultări publice, în cadrul că-

rora să-și prezinte punctul de vedere și „oamenii muncii”, deci cei în

slujba cărora trebuiau să se afle și scriitorii. Procedeul mai fusese

aplicat și la apariţia altor cărţi „discutabile” (cum s-a întâmplat, de

pildă, în cazul unui volum de versuri al Ninei Cassian). Doar că, în

acest fel, se crea loc unei duble manipulări (prima era implicită „in-

dicaţiei de partid”), întrucât singurii muncitori care cunoșteau în de-

talii textul cărţii erau doar cei din tipografia unde se realizase

volumul, îndeosebi personalul care lucra la linotipuri, „culegând”,

după exemplarul dactilografiat de editură, șirurile de plumb din

care se asamblau plăcile de tipar. Altfel, oamenii reţinuţi la ieșirea

din schimb (nimic plăcut, pentru ei, în această obligaţie suplimen-

tară), ascultau prezentarea făcută de un redactor al revistei organi-

zatoare (partizană!) și se conformau sugestiilor acestuia. Evident,

nu așa ceva i se solicita lui Radu Stanca.

În dimineaţa celei de a doua zi după ce ajunsesem la Sibiu,

am bătut la ușa locuinţei sale, aflată pe strada V.I.Lenin (azi Andrei

Șaguna), la nr. 8 (luasem adresa de la redacţia „Tribunei”). Mi-a des-

chis soţia sa, m-am prezentat și i-am spus că vin de la Cluj cu un

mesaj pentru soţul său. A venit și el imediat: era pregătit să plece la

teatru. I-am comunicat că redacţia „Tribunei” îl roagă insistent să

scrie un comentariu la romanul Groapa al lui Eugen Barbu, în care

scop i-am adus și un exemplar din carte. Mi-a spus: „Am citit roma-

nul. E o carte pe care mi-ar fi jenă să o recomand soţiei pentru a o

citi. Dar nu pot și nici nu doresc să scriu despre ea. Am urmărit și

scandalul din presă. Le mulţumesc celor din redacţie că s-au gândit

și la mine, îmi place poziţia «Tribunei» (critica romanul – n.n.), to-

tuși nu vreau să mă amestec în treaba aceasta.” Am plecat îm-

preună, despărţindu-ne la capătul străzii. Pe drum l-am mai

întrebat: „Pot să insist? Așa mi-a cerut dl. Ion Oarcăsu.” A zâmbit:

„Nu cred că există un argument care să mă facă să-mi schimb ho-

tărârea. Dar mulţumesc încă o dată redacţiei.” Iar întâlnirea s-a sfâ-

rșit cu o strângere de mână. Revenit la Cluj și relatându-i cele dis-

cutate cu Radu Stanca lui Ion Oarcăsu, acesta  a zis doar: „Mă aștep-

tam.” Și din nou a trebuit să treacă o vreme (doar că aceasta, cum

se va vedea în cele ce urmează, nu va întârzia) ca să înţeleg refuzul

lui Radu Stanca și remarca lui Ion Oarcăsu.

După absolvire, Rodica și cu mine (eram deja căsătoriţi din

anul V) am fost repartizaţi în învăţământ, la Baia Mare, deși secţia

noastră nu avusese profil didactic, ci de cercetare. Dar, pentru mine,

momentul didactic a fost scurt, în 1962 fiind numit șef al secţiei cul-

turale a ziarului regional. Am avut surpriza să constat că regiunea

Maramureș se afla într-o surprinzătoare efervescenţă culturală, cu

un vizibil efort de depășire a dezechilibrului provocat de excelenţa

profilului specific al etnologicului și al etnograficului, încă remarca-

bile și azi. Aici funcţionau o importantă filială a Uniunii Artiștilot

Plastici (având în frunte pe sculptorul Vida Geza și graficianul Paul

Erdös), două teatre (la Baia Mare și Satu Mare), un ansamblu profe-

sionist în domeniul muzicii și dansului popular, un teatru de păpuși,

se afirmaseră numeroși cercetători pe linia creaţiei populare, erau

activi mulţi creatori populari specializaţi în sculptura în lemn (cele-

brii creatori ai porţilor maramureșene, pentru a nu mai vorbi de im-

presionantul Cimitir vesel de la Săpânţa), în olărit, în producţia de

ţesături și costume populare, în pictura pe sticlă (icoane, dar nu

numai). Centrul regional al creaţiei populare stimula cercetarea în

domeniu și căuta să revigoreze obiceiurile și practicile tradiţionale,

totodată publicând studii, albume și culegeri de texte (nu doar de

folclor literar, dar și din zona creaţiei originale). Iar prin înfiinţarea

Institutului Pedagogic din Baia Mare, în consecinţa preocupărilor

unor cadre didactice, se afirma și cercetarea specializată în dome-

nii ca lingvistica, antropologia, comentariul literar și folcloristica.

Pornind de la această realitate, una din primele mele ini-

ţiative a fost realizarea unei pagini de „Literatură și artă”, cu apari-

ţie săptămânală în ziarul regional. Cronica literară a paginii, sub

titlul „Note de lector”, o încredinţasem Monicăi Lazar, venită de la

Cluj și angajată ca lector universitar  la recent înfiinţatul Institut Pe-

dagogic. O cunoșteam încă de la Cluj, unde – o scurtă perioadă – fu-

sese și redactor la „Tribuna”, dar ne-am împrietenit doar la Baia

Mare, încercând chiar să înfiinţăm o revistă literară: am schiţat îm-

preună un „program”, am alcătuit chiar o redacţie și am realizat

până și un „număr de probă“; acceptată la nivel regional, propune-

rea a fost respinsă la C.C. al P.C.R.

Pe linia acestor însemnări, un alt eveniment devine ser-

mnificativ: în cadrul frecventelor „întâlniri cu cititorii”, Uniunea Scrii-

torilor trimisese la Baia Mare un grup format din trei poeţi, unul

dintre aceștia fiind Ștefan Aug. Doinaș. După consumarea momen-

tului respectiv, Doinaș, Ovidiu Cotruș (venit  special de la Oradea,

unde era redactor la „Familia”, pentru a se întlni cu Doinaș), Monica

și eu ne-am restras la un restaurant, prilej cu care am aflat că au-

toarea monografiei consacrate lui Pavel Dan era în bune relaţii cu

aproape toţi cerchiștii și familiarizată cu registrul de idei al aces-

tora. Prindea contur, astfel, un soi de puzzle al înţelegerii mele, ali-

mentat chiar de la început de Doinaș: la Baia Mare, participa la

prima sa ieșire în public, după ridicarea interdicţiei de a semna în

presă, fiind și în așteptarea apariţiei volumului Cartea mareelor („tre-

cută” de cenzură). Detaliile care s-au risipit atunci, pe parcursul dis-

cuţiilor dintre cei trei (probabil Monica „garantase” pentru mine!),

nu se aflau – cel puţin pentru mine, ascultătorul – pe cărări batute.

După aceea, din când în când, Ovidiu Cotruș „evada” din
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Oradea, venind la Baia Mare, nu fără a ne anunţa, pe Monica și pe

mine, așa cum făceam și eu, când întâmplarea mă ducea prin capi-

tala Crișanei. Din numeroasele discuţii purtate cu Monica Lazar cu-

lesesem  destule date despre Cercul Literar de la Sibiu, despre cei

care l-au iniţiat și l-au definit, dar și despre ceea ce s-a petrecut după

1948.

[AAnnttiicciippeezz: Monica Lazar și-a concretizat preţuirea pentru

Radu Stanca publicând o cuprinzătoare ediţie din versurile acestuia

în 1980. S-a sinucis patru ani mai târziu, după o lungă perioadă de

depresie, provocată – după cum mi-a mărturisit într-o convorbire

telefonică –, îndeosebi, de ameninţarea că va fi evacuată din casa fa-

miliei Goia, unde locuise împreună cu mama sa, care era din fami-

lia celebrului medic clujean.].

Cu Doinaș rămăsesem în corespondenţă, mai ales dato-

rită unei discuţii pe care o avusesem cu el la Baia Mare. Mă între-

base atunci dacă am ceva în lucru. I-am răspuns că – fără contact

direct, permanent cu redacţiile revistelor, fără informaţii din actua-

litatea imediată, deci fără contact cu atmosfera, cu tensiunile și rea-

cţiile lumii literare – mă simt destul de blocat în faţa criticii literare,

mai ales a celei „de întâmpinare”. Drept care încerc să mă îndrept

către ceva care iese din din urgenţa cronicii și mi-am propus ca, în

cadrul tentativei de atunci de reconsiderare a lui Titu Maiorescu, să

realizez o prezentare mai amplă a „naturii” ideii în poezie așa cum

o vedea criticul. Mi-a dat dreptate, dar a accentuat asupra faptului

că, pe această cale, va trebui să uit ceea ce am învăţat la facultate,

că va trebui să intru pe teritoriul filozofiei (iar „în temă“ spre Kant

și Schopenhauer, spre filozofia culturii și teoria literaturii). Mi-a scris

și o lungă scrisoare, în care problematica „ideii poetice” era ilus-

trată, printr-o a doua scrisoare, limitată la textul poemului Unde

sunt cei care nu mai sunt al lui Nichifor Crainic, pe care îl transcrisese

după versiunea pe care el o reţinuse în detenţie. La momentul res-

pectiv, însă, eram deja în măsură să fiu conștient de riscul pe care

și-l asumase trimiţându-mi poemul. Iar sfatul pe care mi-l dăduse,

apoi cele detaliate în prima scrisoare menţionată m-au conduse

spre un „altceva”, fiindcă mi-au explicat ceea ce doar intuisem,

poate și fiindcă nu uitasem cele risipite, cu sens similar, în mai ve-

chea întâlnire cu I. D. Sîrbu. Era un drum nu fără dificultăţi, dar cu

„plăcerea” (dacă pot să-i spun așa) de a nu avea nici acum, la oră

târzie, perspectiva încheierii.

Numit în 1968 director al Teatrului Dramatic din Baia

Mare, doream să introduc în repertoriu măcar una dintre piesele lui

Radu Stanca (trecut la cele veșnice în 1962), dar regizorii la care ape-

lasem au refuzat, motivând că n-ar putea asigura, dată fiind com-

ponenţa de atunci a colectivului de actori, o bună repartizare pe

roluri. Aceeași dificultate am avut-o și când s-a pus problema intro-

ducerii în repertoriu a Mariei Stuart, cunoscuta piesă a lui Schiller;

atunci, însă, mi-am amintit că, în 1957, piesa respectivă fusese pusă

în scenă și de Radu Stanca, la Sibiu, drept care m-am dus la Cluj și i-

am propus Dorinei Stanca să intre, colaboratoare, în spectacol, în

rolul principal. Pe parcursul discuţiei, i-am relatat de ce nu mi-am

putut îndeplini dorinţa de a realiza spectacole măcar dpă una din

piesele Dona Juana și Povestea dulgherului și a preafrumoasei sale

soţii. A zâmbit stins și mi-a spus că Radu Stanca le scrisese pentru

ea. Dar acest lucru îl știam deja. Dorina Stanca a acceptat colabo-

rarea, n-a fost nevoită să participe la multe repetiţii, era tot timpul

„în rol”. Iar introducerea în repertoriu a unei piese de Radu Stanca

mi-a reușit doar la Teatrul din Sibiu, unde mă transferasem, iar re-

gizorul Dan Alexandrescu acceptase Povestea dulgherului..., dar cu

aducerea de la București, în colaborare, pentru rolul principal, a ac-

triţei Adela Mărculescu: premiera a avut loc, dacă îmi aduc aminte

bine, în deschiderea stagiunii 1971-1972. Am invitat-o pe Dorina

Stanca la premieră, dar nu a venit. Nu explicaţia îmi lipsește...

Recitesc ceea ce am scris până aici și simt că – dacă voi mai

menţiona că Ioana Postelnicu mi-a detaliat emoţia lui Lovinescu,

bolnav la data respectivă (va deceda în anul următor), la primirea

scrisorii-manifest, scrisă de Ion Negoiţescu și semnată de mulţi din-

tre cerchiști, și ecoul pe care l-a avut aceasta printre membrii Ce-

naclului Sburătorul, iar că Horia Stanca (fratele lui Radu) era

inepuizabil în amintiri – linia rememorării poate fi tăiată. Și aceasta

fiindcă, la Sibiu, prezenţa lui Radu Stanca a fost și mai este vie, pen-

tru mulţi dintre dintre cei aflaţi între zidurile Cetăţii. Iar cele două

reviste sibiene, „Transilvania” (de la înfiinţarea sa în 1972) și „Eu-

phorion”, apărută în 1990, l-au avut, într-un fel, în efigie (cea de a

doua chiar prin acceptul directoratului onorific de către Ștefan Aug.

Doinaș și Nicolae Balotă). Dar în epoca pe care am oprit-o la pre-

miera cu Povestea dulgherului..., anume „povești” nu se puteau în-

cropi decât din sfărâmături de timp. Le-am numit chiar din titlu

„detalii” pentru că, deși au autonomia lor, ele sunt totodată trepte

către întreg, iar prin normalitatea lor ocolesc până și presiunile po-

liticului. Ideea la care m-am oprit în formularea titlului nu este stră-

ină de teoria consensului sau a corespondenţei, prezentă – cu

diferite nuanţări – atât în logică, dar și în lingvistică, oarecum în pre-

lungirea tentativei lui Jürgen Habermas de a explica, în sociologia

sa, modalitatea specială a funcţionării individului în grupul social. El

desprinde, din acest cadru, pe suportul teoriei comunicaţiei, ca fiind

esenţială „incapacitatea automată [a omului] de a nu învăţa”, aflat

fiind într-un univers informaţional extrem de complex: comunicarea

activează, altfel spus, de fiecare dată, un fel de reflex natural al în-

văţării. Sigilând eticul prin adevăr, filozoful nu ocolește natura in-

formaţiei, corectă sau incorectă, primită printr-un mecanism fin, de

un automatism care nu poate fi blocat în instantaneitatea contac-

tului, practic „tehnicizat”.  La timpul lor, ele fixează. Aplicat rându-

rilor de faţă, acest principiu ne spune că detaliile au expus și au

colorat ceea ce altădată nu s-a aflat în transparenţă. Bunăoară că,

din moment ce fiecare membru al Cercului Literar de la Sibiu a fost

în măsură să-și afirme, în scris, personalitatea diferenţiatoare,

atunci gruparea nu s-a constituit sub auspicii de simplă colocviali-

tate, ci sub rigorile unui ferment cultural orientat ca de-limitare, în

lcadrele funcţionabilităţii estetice. Iar dacă îl aducem în ecuaţie și pe

Lucian Blaga, altitudinea poate fi extinsă până spre sobrietatea spi-

ritualităţii, locul unei armonii care vizează universalul: este graniţa

pe care, sub aparenţa exclusivismului, nu a depășit-o nici nucleul

dur al cerchiștilor.

Părăsind, în sfârșit, logica detaliilor, mai poposim doar în

întrebări. Bunăoară: De ce Teatrul din Sibiu se numește „Radu

Stanca”? De ce piesele acestuia nu sunt integrate în ceea ce ar tre-

bui să fie un „repertoriu permanent”, cum se întâmplă în marile cul-

turi europene (și nu numai)? Chiar putem uita regimul valoric

ilustrat de dramaturgul, poetul, teoreticianul și regizorul Radu

Stanca? Și de ce, nici la Centenar, bustul său nu-și poate găsi locul

în parcul din faţa cladirii care, măcar ea, conservă, cu litere mari,

numele său (alături de adjectivarea „naţional”)? 
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pţiunile acestui motiv sunt fortificate prin trăirea sufletească ra-

cordată la filoanele filosofiei grecești antice: „Ananké! Ananké!/ Știu,

sufletul acesta negru mi-e/ Ameninţat din nou de limite./ Din nou

asupră-i falnic se deșiră/ Teribila, sălbatica moïră (...) Ananké!

Ananké!/ Știu, sufletul acesta care e/ Mușcat din zeci de părţi de vi-

pere/ Stă astăzi îndoliat în faţa porţii/ Și-așteaptă liniștit să cadă so-

rţii.// Printre atâtea văi și limite/ Indică-mi zarul, tristă Ananké!”

(Plângere). Ca la vechii greci, limita, ananke, se referă atât la con-

strângerea împrejurărilor, cât și la decizia interioară: într-adevăr, în

lirica lui Radu Stanca se află încastrată o certă vocaţie a suferinţei,

a autolimitării sesizate de timpuriu drept componentă a sorţii in-

conturnabile. Cel mai pregnant este transmis acest crez în poemul

Ars Doloris: „Îmi trebuie o durere fără seamăn” (spre a fi autentic în

artă). În scrisorile către I. Negoiţescu, se arăta bucuros de apropiata

căsătorie cu Doti și fiindcă presimţea că iubirea îl va face să sufere.

Cu toată încărcătura de ordin personal a mocnitei suferi-

nţe a poetului, credem (întrucât lirismul trăiește, la modul suprem,

prin mister și indeterminare) că putem desluși, la nivel subliminal,

în plânsul obsesiv, pe lângă presimţirea destinului mundan ce avea

să-i fie curmat prematur, un cumul de suferinţe; întâi, cea legată de

zădărnicirea unor aspiraţii (precum aceea de a studia în străinătate,

mărturisită în scrisorile către I. Negoiţescu), apoi cea pricinuită de

opreliștile puse în cale de propriul suflet, unde simte, obscur, un

mișun viperin („Din mine ies limbi și năpârci otrăvite” – Corydon;

Plângere). Îl împiedica deci nu numai exteriorul, ci și o dizarmonie a

sorţii derivată din alcătuirea sa lăuntrică, oglindită inclusiv astrolo-

gic: în Horoscop, putem lua simbolul dublului nu doar în accepţiune

metaforică, ci și ad litteram, conform destăinuirilor poetului dintr-o

scrisoare către Ion Negoiţescu (Ion Negoiţescu și Radu Stanca, Un

roman epistolar, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1998), unde pomenește

de o hartă a cerului ticsită de constelaţii opuse, vrăjmașe, prevestire

a unei sorţi nefavorabile. Apoi, prin extensie, durerea provocată

poetului de meandrele Cercului literar, neîmplinit în forma dorită.

Au trecut, iată, atâţia ani ca să putem vorbi deschis despre virtuţile

acestui grup scriitoricesc și să devină evident faptul că, deși risipiţi,

membrii săi au ilustrat consecvent un capitol glorios din literatura

română. Intuiţia poetului, extrem de fină, de acută, consemnează în

poeme vibraţia irepresibilă a unor harfe, torturantă psihic: „Dar ia

din mine-odată-aceste harfe/ Care vibrează-ntruna – te conjur!” (Efi-

gie). Este modul său de a se plasa în sintonie, prin sensibilitate re-

zonantă, cu lumea și mișcările ei, mai presus de voinţa personală, și

de a capta, poate, întâmplările viitorului, suferind pretimpuriu pen-

tru ele.

În mod compensatoriu, actorul liric al lui Radu Stanca face,

mereu, proba unei continue sforţări decisive, a unui efort supra-

omenesc, reflectat în mai toate poemele. Eroii săi luptă din răspu-

teri cu o limită difuză, dar atotputernică, atinsă și luată în stăpânire

numai în moarte, cum i se întâmplă regelui din Balada lacrimei de

aur, eliberat abia postum de lacrima chintesenţială multașteptată și

chinuitoare. Aceeași încordare se răsfrânge în frumoasa baladă Un

cneaz valah la porţile Sibiului, unde protagonistul descrie o izbândă

Citind și recitind poemele lui Radu Stanca, nu încetează să

mă uimească perfecta conjuncţie dintre existenţa sa pământeană și

opera poetică. Creaţia lirică a reprezentat, pentru tragicul autor, dis-

părut atunci când își atinsese zenitul forţei de exprimare artistică

prin logos, ca și prin viziune teatrală, o menire hotărâtoare, defini-

torie, de la care nu a abdicat niciodată, în pofida faptului că, antum,

a fost aproape necunoscut în această ipostază. Poezia a constituit,

cu siguranţă, pentru el, pe lângă o împlinire artistică, și un jurnal

existenţial sui-generis, consemnarea unei atitudini faţă de lume și,

mai ales, de sinele său. „Cu nime-n lume nu mă-mpac mai bine/ Ca

și cu-aceste cântece depline./ Oricum aș spune, orișice aș face,/ Tot

lângă ele-alăturea îmi place.// Când mie însumi eu îmi sunt povară,/

Ele mi-alină inima amară./ Când îmi sunt rană-adâncă și durere,/ Ele

se scurg pe mine ca o miere” (Cântecele mele).

Gravitatea conjuncţiei amintite nu lasă loc niciunui artifi-

ciu, în pofida notei de teatralitate conţinute, firesc, de retorica pro-

prie poetului. E o teatralitate devenită element constructiv, simplă

convenţie artistică, fără a altera câtuși de puţin autenticitatea emo-

ţiei. Lipsită, în profunzimea sa, de orice calculată premeditare, dar

nu și de un superior control estetic, știind să-și protejeze prin ironie

„patetismul ideilor”, sentimentalismul funciar (după cum observă

Eugen Simion în Scriitori români de azi, vol. 1), poezia lui Radu Stanca,

„salcia plângătoare” a generaţiei sale (ibidem), se conturează, dim-

potrivă, ca spovedanie și mărturisire a deplinului adevăr al fiinţei.

Dacă mimează, de multe ori, o exhibare scenică, e vorba atunci de

un procedeu strict literar și de o predare candidă și sinceră unui pu-

blic imaginat ca martor spiritual. Ce altă semnificaţie ar putea avea

însăși clipa trecerii în etern a lui Radu Stanca, subtil surprinsă și in-

terpretată de Marta Petreu (în „Apostrof”, anul XXVII, nr. 7 (314),

2016), când i-a cerut soţiei și muzei, Doti, să-i citească poemul omo-

nim, decât că a putut pleca dincolo numai după ce a primit moartea

din mâna ei, așa cum stătea scris în versurile de final („Ia-mi palma

desfăcută și citește:/ Nu soarta mea e-n ea, ci soarta ta!”)? De altfel,

poetul se resemnase: „Toată viaţa asta e un cerc/ Învârtit în umbră

de ursită” (Epigramă).

Cele aproape trei sute de piese ce-i compun materia poe-

tică, privite à vol dʼoiseau, arată ca o amplă tapiserie, migălos lu-

crată, deși cu o ușoară grabă (motiv pentru care se mai întrezăresc

în ea unele stângăcii de ordin stilistic – și I. Negoiţescu îi semna-

lează, prietenește, câteva, în scrisorile cuprinse ulterior în faimosul

„roman epistolar”), un ansamblu de o simplicitate plină de natura-

leţe, înșelătoare totuși, căci dezminţită de bogăţia remarcabilă a

nuanţelor, înfăţișată ochiului critic printr-o progresivă deschidere.

Este dovada că ne aflăm în faţa unui poet de valoare, cu o înaltă

conștiinţă a actului scriitoricesc. 

Cuceritoarea limpiditate a universului creat de Radu

Stanca transpare și din gesticulaţia directă a eului liric – uneori na-

rator-recitator, alteori pus în postura de erou epic. Dincolo, însă, de

transparenţa rostirii (nu lipsită de o notă de monotonie), se simte

afund substratul adânc și răvășitor, parte a unui fatum ireconcilia-

bil, acceptat cu stoicism drept limită înţeleasă și asumată. Acce-

Simona-Grazia Dima
Poezia și înfruntarea limitei



în postumitate, conștient că oamenii săi vor intra în cetate îndată

după ce el va fi fost ucis.

Motivul extincţiei, atotprezent, nu este unul livresc. Poetul

a vieţuit în iminenţa morţii încă din copilărie, când a contractat ma-

ladia ce avea să-i aducă sfârșitul. Coabitarea cu fatalul spectru l-a în-

zestrat cu o seriozitate extremă, dirijându-i atenţia spre înţelesurile

ultime ale lucrurilor. Impresia despre eul liric este, în consecinţă,

cea a unui suflet bătrân, ivit în lume cu o misiune, după un enorm

răstimp de așteptare și pregătire. „Mi-e sufletul un lup bătrân de

mare/ Trei mii de ani îi bat din greu la poartă,/ Dar el privește-n sine

ca-ntr-o hartă/ Și vede frumuseţi nepieritoare/ (...) N-are cârmaci și

nu știe să-noate/ Și-așteaptă totuși marea auroră” (Lup de mare).

Timpul neiertător, părtaș al asprei limite fatidice, apare fie

ca motiv liric, fie ca personaj – animalier (vulpea simbolizând moar-

tea care mușcă pe ascuns, imagine inspirată de o povestire spar-

tană, în poemul Vulpea) sau antropomorf, precum în Buffalo Bill.

Conștient că darul longevităţii nu-i fusese hărăzit de cel ce „n-are

pereche de zgârcit”, protagonistul acestui din urmă poem se încu-

metă la o aventuroasă tentativă de capturare simbolică a lui, cu ne-

cesarul camuflaj al tragismului situaţiei: „va fi o luptă/ Din cele mai

ușoare, iar, de-l vom prinde-n laţ,/ În pânza veșniciei de astă dată

ruptă,/ Noi, dintre toţi tâlharii, vom fi cei mai bogaţi.” Ilimitata per-

spectivă temporală adoptată frapează, eroul liric vorbind cu dezin-

voltură, aici, ca și în numeroase alte locuri, despre eoni întregi

petrecuţi într-o stare interiorizată, expectativă.

Moartea se prezintă și în chip de interlocutor dispus la co-

locvii lapidare, dar pline de tainică substanţă: „Și stăm așa de fie-

care dată/ Până târziu, la ore matinale,/ Doi cunoscuţi ce pun tăcuţi

la cale,/ În taină, o afacere-nsemnată” (Vizită); dar, precum în dialo-

gul platonician Phaidon, ea se întruchipează cel mai adesea ca ten-

sionată călătorie: „Străbatem singuri într-o imensă încordare”,

precum în Expediţie. De-a lungul poemului eroul urcă „spre moarte

ca spre izvorul Nilului”, în căutarea sursei, faptă echivalabilă mai

puţin unei iniţieri metafizice, cât accederii la o putere inexplicabilă,

dar imposibil de eludat. Finalizarea prin naufragiu a expediţiei (deci,

în realitate, prin eșecul, dezastrul ei, exprimat printr-o fină ironie

de esenţă tragică) împlinește totuși ardent și nestingherit contopi-

rea cu lumina platoniciană visată, de dincolo de contingent, nesu-

pusă lui și, astfel, triumfătoare asupră-i: „Lumina aceea pură de noi

visată-ntruna/ Nu va mai fi părere, nici pulbere de-acum” (Naufra-

giu), afirmă ritos vocea poetică, în răspăr cu evidenţa dezolantă.

În pofida perceperii necontenite a morţii, poetul este un

vitalist, convins de supravieţuirea energiilor chiar și după epuizarea

prezenţei terestre a individului. De aici, pesemne, mirarea celui în-

mormântat de viu, din Crinul negru, sau a răposatului oprit să pă-

trundă în propriul sicriu: „Și-ţi poţi închipui ce frământare,/ Ce vâlvă

o să fie în cetate/ Când se va ști c-aci-n amiaza mare/ Stă mortul

care n-are loc în moarte” (Gnosis). De fapt, eul liric nu-și poate im-

agina stingerea definitivă, o consideră o altă trăire vitală, în regim,

desigur, diferit. Moartea edifică un soi de pod între lumi distincte:

„O să vedem cum e după ce-ajungem./ Deci adă mâna, urcă-te în

luntre./ Eu îţi voi fi cu moartea mea o punte/ Spre viaţa-n care vreau

să ne ascundem” (Post-mortem).

Ea mai întruchipează și o rafinare extremă a capacităţii

senzitive, graţie căreia poetul dobândește acces la mișcări naturale

imperceptibile, precum în minunatele versuri din poemul Ca luntrea

mă strecor prin apa morţii: „Copacul de deasupra mea de-aseară/

Trece prin mine-ncet până la râul/ Ce curge dedesubtul meu prin

ganguri/ subpământene... și-i aud băutul”. Radu Stanca este, între

altele, și un subtil, pregnant poet al naturii.

Lirica lui pare a cuprinde și un tâlc iniţiatic, după cum o

sugerează poeme ca Douăsprezece umbre sau Gnosis și multe altele;

nu poate fi însă vorba de o realizare pur spirituală, ci, mai degrabă,

de un vitalism nebulos, dornic să se împlinească plenitudinar prin

făptuire, cu evitarea teoretizării, a intelectualismului. Prin urmare

aprecierea vieţii are loc la cote maxime. Straniile poeme în care eul

liric își continuă existenţa și după extincţie, ca și când ar fi fost eli-

minat din viaţă prin eroare, sugerează trezia, dar nu una metafizică,

ci obstinata persistenţă a unui energetism frenetic, în alte planuri

ontice, de unde îl poate veghea pe cel de aici (ca în De-aș închide

ochii).

Meditaţiile pe teme thanatice își găsesc în canavaua lirică

stanciană corespondenţe cu spaţiul culturii clasice grecești, de unde

prezenţa unor figuri mitologice semnificative: zeii, Moirele, Eriniile,

Parcele, Omfala, La(c)hesis, Oedip sau Euridice și Orfeu. Analogia cu

optica platoniciană expusă în dialogul Phaidon răzbate și din figu-

rarea morţii iminente ca eliberare, din interiorul fiinţei, a unei păsări

(de pildă, un canar, în Post-mortem: „E ca și cum ai da deodată dru-

mul/ Unui canar din tine pe fereastră”), viziune similară celei a su-

fletului-pasăre, sesizabilă în exclamaţia lui Socrate: „numai să

izbutiţi să mă prindeţi!”. Atari instanţe conturează profilul de scrii-

tor clasic al lui Radu Stanca – trăsătură importantă, remarcată de

Ion Negoiţescu (în studiul Radu Stanca și simetriile, din volumul En-

grame, Editura Albatros, 1975, chiar dacă în conexiune cu creaţia sa

teatrală). În această caracteristică subzistă, păstrat intact, proiectul

euphorionist îmbrăţișat încă din tinereţe de cei doi prieteni și rezu-

mat de Ion Negoiţescu (într-o scrisoare din 23 august 1946, cuprinsă

ulterior în „romanul epistolar”) astfel: „să creăm, printr-o operă ma-

sivă, orientată în direcţia tradiţiei mari europene, cadrul iniţial”;

plan desenat apoi, la 7 august 1947, în linii mai precise: „antichita-

tea greco-latină, marele secol francez, Goethe–Schiller și teatrul ro-

mantic german, romanul englez și cel rusesc, Shakespeare și

Cervantes, deci nu o conglomerare cosmopolită, ci purificarea cla-

sică, în culmile-i absolute”. Splendid program al desprinderii ese-

nţelor, al dăltuirii în piatra valorii, cu certitudinea putinţei de a

depăși piedici aproape insurmontabile; căci, după cum afirma Ion

Negoiţescu, la 30 mai 1947, în chip de reproș adus dezolatului său

prieten, ce străbătea faza unei teribile negări de sine: „oricât te pe-

cetluiește destinul, el nu-ţi răpește posibilitatea de a lupta, de a crea

tu însuţi un supra-destin al tău, care să-l înlocuiască pe celălalt și să

devină singurul adevărat”. Îndreptăţit observă Monica Lazăr că ba-

lada și conturul baladesc din creaţia poetului, „intervin curând ca

un punct de cristalizare și, deopotrivă, ca o modalitate de discipli-

nare a discursului poetic” (în prefaţa la Radu Stanca, Poezii, Cluj-Na-

poca, Editura Dacia, 1980). Sunt consecinţe ale acestui program

literar, dovezi sigure ale fecundităţii ideilor exigente presupuse de

dezideratul euphorionist, început cu proiectul (neîmplinit de iniţia-

torii săi) unei noi reviste, laolaltă cu un cuprinzător eșafodaj de vi-

suri culturale. Dublul reper cu care l-a înzestrat Ion Negoiţescu pe

încă nenăscutul Euphorion consta, succint, în: „spiritul grecesc, apo-

linic (limitele, ordinea elină) și fausticul modern al europeanului,

adică dinamismul, avântul nesăbuit. (...) eu voi propune ca ţintă a

noastră pe acel Euphorion iniţial al lui Goethe, în care s-au armoni-

zat ordinea, măsura, regula grecească și fausticul – romanticul ger-
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man.” Socotind toate „căderile romantice contemporane” drept

„consecinţele acelei rupturi din Euphorion”, singura soluţie legitimă

i se părea „să propunem restaurarea goetheană. Poezia Cercului e

pe această linie” (op. cit., p. 36). Fazele aurorale din gândirea celor

doi promotori ai Cercului literar de la Sibiu evidenţiază statornicia

lui Radu Stanca în a urma linia programatică trasată iniţial. Este vi-

zibilă și de apreciat fidelitatea faţă de orizontul visat în anii entu-

ziasmului juvenil alături de prietenul și comilitonul său Nego,

deoarece rodnica stabilitate a gândirii artistice l-a încurajat să-și lăr-

gească necontenit spaţiul poematic prin recursul la mituri; și-a con-

struit lirica în spiritul romantic al baladelor germane, cu deosebire

schilleriene, a impregnat-o, savant, de o atmosferă medievală ve-

rosimilă, a populat-o cu personaje desprinse din cultura europeană

majoră, i-a sporit apreciabil miza. 

Pandantul faustic al poeziei sale, în sens euphorionist,

este ilustrat de situarea decisă de partea acţiunii, după cum declara

in Testimoniu: „Las altora plăcerea să dezlege/ Misterul universului

opac./ Eu, învelit în mantie de rege,/ Mă mărginesc să sânger și să

fac!” Întâietatea acordată făptuirii nu provine dintr-o insuficienţă

reflexivă, ci, dimpotrivă, din trăirea directă, imediată a vastităţii

existenţei, cu tot cu tragicul aliaj de bine și rău al acesteia, antre-

nând îndemnul de a-i accepta infinitatea semantică. În poemul Ul-

timul balaur, făptura arhaică denotată în titlu se referă, implicit, la

cel din urmă păstrător al sensurilor primordiale, inepuizabile prin li-

bertate și autonomie: „Voi vreţi răspunsul unic și eu vreau întreba-

rea/ Cu sute de răspunsuri – voi vreţi să știţi, iar eu/ Să nu știu,

îndoiala o vreau, pe când voi marea/ Eterna siguranţă, finitul Dum-

nezeu!”. Poemul Lăsaţi-mă să-mi ard în lacrimi rana proclamă aceeași

dezmărginire a fiinţei, dăruirea ei generoasă până la ultimele ho-

tare. Fără a și-o propune, Radu Stanca este un poet-filosof în sensul

bun al cuvântului: el nu versifică filosofie, ci viaţa însăși, printr-o

gradată purificare, îl conduce spre concluzii esenţiale, pline de miez. 

Dincolo de spectacolul oferit de atâtea transfigurări cul-

turale, în centrul dramei lirice stă eul poetic plurimorf, redutabil

actor, multiplele faţete devoalate nefiind decât tot atâtea potenţe

ale subiectivităţii gata să intre în acţiune. Și regii din balade, și Co-

rydon ori Lactanţiu, ca și „trubadurul mincinos”, au calitatea de fi-

cţiuni ce conţin valenţele și virtualul unei ample psihologii, dornică

să nu-i scape nimic din putinţele și fizionomia individului, dar și ale

cosmosului, entităţi suferind, în egală măsură, pe eșichierul expe-

rienţei, însă ascensional, în perspectiva absolutului, spre a explora

până la capăt un itinerar al cunoașterii.

Curios este, în acest sens, melanjul dintre firea contem-

plativă a conștiinţei lirice și asumarea unui destin de neobosit com-

batant, fie și doar în accepţiune idealistă. Începând cu primele sale

poeme, scrise la 15–16 ani, Radu Stanca vizualizează o pornire la

luptă, în echipament medieval, ipostază ilustrată ulterior cu strălu-

cire în creaţia sa de maturitate, îndeosebi în ciclul Baladele regelui.

Idealul cinegetic cavaleresc era deja cristalizat în 1936, când publica

poezia Avânt: „Și coiful de pe frunte pe umăr l-am culcat,/ Am ful-

gerat spinarea buiestrului nebun,/ Iar mâna mi-am trecut-o prin

plete zbuciumat/ Și-am strâns dârlogii bine și-n urmă încruntat/ Por-

nit-am armăsarul prin zări de foc și fum.” Se pot cita nenumărate

poeme purtând viziunea deciziei imuabile de a se angaja într-o con-

fruntare. Unul, de pildă, este dedicat spadelor vigile ce se vor ridica

la soroc spre a-și finaliza menirea: „Laudă vouă spade aplecate”

(Odă).

Alături de moarte și strâns împletită cu ea, iubirea este un

laitmotiv egal de puternic, sentiment devenit o legătură absorbantă

cu propria anima, până la a da impresia unei adicţii, a unei exacer-

bate aspiraţii de a trăi prin propriul dublu feminin. Sunt grăitoare

poemele cu substrat erotic scrise la 15–18 ani, între cele publicate în

1936, la 16 ani, numărându-se: Plugarul, Dimineaţă, Spleen; precum

și, în 1937: Tristia, Poem, Final, Chenar; în 1938: Cântec, Interior senti-

mental, Fragment clasic, Papillons; în 1939: Oare să fie drept. În

aproape fiecare din acestea apare și motivul morţii, măcar sub

forma derealizării, a desprinderii de viaţă, stranie la acea vârstă. În

poemul Plâns, bunăoară, comunicat de Dominic Stanca și purtând

menţiunea „Petroșani 1935”, aflăm o tulburătoare pasiune, petre-

cută, se vede, la 15 ani, mistuită, însă, odată cu prematurul sfârșit

al iubitei-copile: „Să te zăresc pe tine la fereastră,// Cu ochii mari, în-

friguraţi în zări./ (...) Dar imnul meu s-a veștejit în noapte/ Când îţi

cântau, și astăzi încă știu,/ Trei preoţi grei, în jur; într-un sicriu,/ Își

odihneau pleoape lacrimi moarte.” Poemul e citabil în întregime

pentru intensitatea sa necontrafăcută, vădind timpuria iniţiere în

misterele morţii. Descifrăm în el predestinarea erosului, iar în pagi-

nile romanului epistolar descoperim, înainte de „iubirea inspăi-

mântătoare” (I. Negoiţescu) dezlănţuită de Doti, un afect puternic

pentru Vicky, actriţă a Teatrului Naţional din București, 

Poemele de dragoste ale lui Radu Stanca, veritabile profe-

siuni de credinţă sau, alteori, texte jucăușe, fermecătoare, păs-

trează, totuși, în majoritatea lor, un lest de ordin personal ori un

son romanţios. Le sunt superioare textele afiliate poeziei cunoa-

șterii din cadrul liricii sale, desăvârșit purificate, cu bogatul lor mis-

ter intrinsec, împletit, în manieră paradoxală, cu limpezimea

imagistică. Hărăzite cu un binefăcător plurisemantism, sunt creaţii

ce nu-și dezvăluie în totalitate intenţiile, precum Symposion, capo-

dopera ciclului Ars Doloris, ori enigmaticul poem Ca steaua polară,

conceput în ritm iambic. Citit îndeobște în cheia glorificării dragos-

tei, acesta din urmă lasă loc, credem, și unei alte nuanţe interpre-

tative. Poate că aici poetul intuiește, cu discreţie (atu al poeziei!), o

legitate cosmică, atinge sfielnic sursa sacră, impersonală, a fiinţării

și contemplă erosul în subsidiar, ca vlăstar al ei, ceea ce ar spori

considerabil gradul de serenitate dobândit prin exerciţiul meditativ

– un alt nume pentru practica poeziei, așa cum a conceput-o. Sau,

de asemenea, târziul poem Nu pentru orice taină, cristalizare a unei

revelaţii: „Nu pentru orice taină există un răspuns.../ Apleacă-te și

lasă întrebările să treacă!/ Din dorurile care te-au încercat de-ajuns/

Reţine-l doar pe-acela care-a-nvăţat să tacă.// Înclină-te în faţa du-

rerii fără sens/ Căci este cea mai plină de rost și înţelesuri./ Greșești

dacă-ţi închipui că ai trăit intens/ Fiindc-ai luptat tot timpul cu pie-

dici și eresuri.” Elaborat la Clinica de boli pulmonare din Cluj,

aproape de pământeasca stingere a autorului, poemul închide cer-

cul cugetării pe marginea crezului de luptător, dizolvat spontan în

mult mai preţioasa realizare a iubirii. 

Deși a cunoscut faze de rebeliune faţă de divinitate (ca în

Către steaua mea: „Himerică divinitate!/ Ieși din ţinutul tău regal Și

vino-n ţările prădate!”), apoi de împăcare cu ea (precum în Rugă-

ciune din ciclul Argonaut cosmic), propria devenire „întru fiinţă” a

poetului îi dictează un final de esenţă spiritual-creștină, parcă des-

prins din învăţăturile lui Gregorie Palamas: chiar și învingător în pro-

fan, omul va lepăda tot ce este mai bun pe pământ, spre a se

îndrepta către sacrul însuși, de o savoare incomparabilă. Topit este

idealul cavaleresc al luptei necurmate, proslăvit în atâtea versuri.

Preţ are numai iubirea, cufundarea în balsamul ei vindecător.
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MMaarriiaa  NNiiţţuu
Radu Stanca & Deliu Petroiu - prieteni sub semnul Thaliei 

„Cercul de la Sibiu”, născut în vâltoarea războiului (1943),

în vremuri de bejenie (când Facultatea de Litere și Filosofie din Cluj

se refugiase la Sibiu), avea să fie o puternică grenadă de „grup”,

așteptată, în lupta pentru înnoirea literaturii și culturii. Crescut în

faldurile mantalei lui Lovinescu, promova ideea de europenism,

total pe baricada modernităţii. Cerchiștii, numiţi de E. Lovinescu „a

patra generaţie maioresciană”, având în vedere manifestul lor întru

atotputernicia esteticului, „generaţia pierdută” după ’50, aveau să

devină, după ’90, „generaţia recuperată”. 

Cornel Ungureanu, în volumul „Despre Cercul Literar de la

Sibiu: intervalul timişorean” (Editura Universităţii de Vest, 2004),

vorbește despre cerchiștii Ovidiu Cotruș, Eugen Todoran și Deliu Pe-

troiu - ca parte din „matricea bănăţeană”, în vastul lui proiect „Geo-

grafia literaturii române”.

Însăși localizarea din denumirea grupării este o tușă de

„geografie literară”. Conceptul de „geografie literară” exploatat în

diverse feluri (chiar uneori sinonim cu „critică regională”) se

poate…„provincializa”, dacă rămâne ad litteram la zone strict geo-

grafice și nu trece dincolo de frontiere, analizând intersecţiile geo-

grafice, inerente autorilor și operelor mari, cele care dau

universalităţii specific, pitoresc, complexitate.

„Cercul de la Sibiu”, fabuloasa și greu încercata grupare a

anilor ’40 - ’50, este sub semnul intersecţiilor: Sibiu-Cluj-București-

Timișoara. 

Pe lângă artileria grea, „așii” (I. Negoiţescu, R. Stanca, Șt.

Aug. Doinaș și C. Regman), era „aripa de Vest” (cum o numea Ioana

Postelnicu), cu Eugen Todoran, Deliu Petroiu, Ovidiu  Cotruș. 

Deliu Petroiu, cronicarul artelor minore la „Revista Cercu-

lui Literar”, membru „en titre” în această aripă de Vest, venit din

Arad, la Facultatea din Sibiu, se reîntorce în Banat, profesor la Arad,

apoi Timișoara - alături de Eugen Todoran și Gh. I. Tohăneanu, unde

avea să facă o prestigioasă carieră universitară, ca istoric de artă. Și

Șt. Aug. Doinaș (chiar dacă apoi s-a stabilit la București, în 1955), era

atunci în aripa de Vest, ca fiu al locului - născut în comuna Caporal

Alexa din judeţul Arad (unde a revenit pentru scurt timp ca dascăl),

fusese coleg cu Deliu Petroiu (fiind de aceeași vârstă) la Liceul

„Moise Nicoară” din Arad. 

Într-o scrisoare către Negoiţescu (datată „3 noiembrie

1945”, Radu Stanca îi scria despre „scrisori de la băieţii din Arad”:

„Petroiu, în noul său mod stilistic, îmi confirmă impresii mai vechi

despre latenţe bogate, dar nefructificate. Doinaș, scurt și expeditiv,

mă îmbrăţișează cu putere. Puiu Cotruș, răsfirat și prolix, într-o sin-

gură frază, îngrămădește întreaga scrisoare. Toţi propun o întâlnire

la Cluj în săptămâna ce vine. De-ndată ce v-aţi adunat, telegrafiază-

mi sau telefonaţi-mi ca să sosim cu Regman și noi.”i

Chiar dacă, dintre cerchiști, Deliu Petroiu (1922-2008) a

fost campionul rateurilor propriilor sale cărţi, în schimb, a fost cam-

pion al prieteniei. A ţinut să publice, în ultimii ani, o carte, ca un

omagiu adus Cercului formator, „Cartea prietenilor mei” (2006)i, car-

tea cu zece prieteni: cerchiștii Radu Stanca, Ion Negoiţescu, Ion. D.

Sîrbu, Cornel Regman, Eta Boeriu, Ovidiu Cotruș, Eugen Todoran,

Ștefan Aug. Doinaș (la care mai adaugă pe Ilie Măduţa, cunoscut de

Radu Stanca: „prietenul tău Măduţa mi-a făcut o f. bună impresie.

Îmi pare rău că n-am avut condiţiile unei bune cunoașteri reciproce

”(25 Dec. 1953), și pe Gh. I. Tohăneanu - lingvistul patriarh al Ti-

mișoarei). 

Aceștia sunt prezentaţi în prima secţiune a cărţii, „Evo-

cări”.  În secţiunea următoare „Dialoguri”, sunt reproduse câteva in-

terviuri, în care, inevitabil, întrebarea clasicizată este despre

legăturile cu Cercul de la Sibiu, menită a da greutate și importanţă

interviului. „Cercul de la Sibiu a fost viaţa noastră”, declară inter-

vievatul (Petroiu, 2006, p. 151). Într-un alt interviu, la  întrebarea

dacă biografia sa ar fi fost frustrată fără Cercul de la Sibiu, răspun-

sul a fost fulminant: „«Frustrată»?- Ciuntită, neisprăvită, searbădă

și anodină. Stearpă. Fără rost și fără orizont.” (Petroiu, 2006, p. 188). 

Cerchiștii militau pentru modernism, via europenism, or

Timișoara era cu adevărat la intersecţia drumurilor spre occiden-

talizare, în dominionul emblematic MittelEuropa.

Deși s-a pierdut corespondenţa sa cu I. Negoiţescu, Deliu

Petroiu își amintea că, „în pagini târzii”, Negoiţescu îi mărturisea că

„dacă ar fi să aleagă un oraș din România, în care să se stabilească,

acela ar fi Timișoara, ca să simtă în continuare că trăiește în Europa”

(Petroiu, 2006, p. 38).

În preambul, subliniază faptul că liantul magic care a dat

unitate și forţă Cercului, pe lângă impetuozitatea tinereţii, a fost pri-

etenia: „Cercul - fie și literar - este un termen abstract; în realitate,

aievea, au existat acei tineri care l-au creat în Sibiul anilor ’40 (și l-

au menţinut în viaţă câţiva ani buni), scrisul lor și legăturile de pri-

etenie dintre ei. (…) Mai presus de toate a fost prietenia, liantul

generat (și regenerat) de similitudinile, dacă nu de identitatea ved-

erilor noastre, în cele din urmă a concepţiei noastre  despre

fenomenul literar artistic și cultural, despre lume și viaţă. Tinereţea

a fost fundalul acestui sentiment rămas invulnerabil în vrăjmășiile

sorţii care ne-au despărţit prea curând.”

&

Primul capitol „Evocări” începe bineînţeles cu Radu

Stanca. 

Ca argument pentru vocaţia prieteniei, din corespon-

denţe, se coagulează chiar un fel de triumvirat al prieteniei: Radu

Stanca – Deliu Petroiu - Ion Negoiţescu. 

Deliu Petroiu recunoaște că al doilea prieten era „Nego” și

apreciază deopotrivă prietenia deosebită a lui Negoiţescu cu Radu

Stanca:  „Îmi scria despre cerchiști, mai ales despre Radu Stanca - ei

doi au avut o prietenie exemplară!” (Petroiu, 2006, p.38). 

În tandem, Radu Stanca, după o vizită la București, îi scrie

lui D. Petroiu despre prietenia deosebită a lui Negoiţescu pentru el:

„Îţi voi trăda aci entuziasmul cu care Nego mi-a vorbit despre tine și

despre sentimentele din ce în ce mai profunde de prietenie și in-

credere pe care le are pentru tine. Îmi spunea chiar, că la un mo-

ment dat, dintre toţi cerchiștii te-a suportat numai pe tine, atât de

mult v-aţi apropiat în acest din urmă timp” (25 nov. 1946).

La început, Deliu Petroiu l-a văzut Radu Stanca pe cori-
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doarele Universităţii, în pauzele cursului de estetică al lui Liviu Rusu:

„înalt, dominând cu statura și vocea (chiar dacă ușor voalată) gru-

purile pe lângă care trecea, cu pasul larg, ostentativ dansant” (Pe-

troiu, 2006, p. 9), înlănţuind seducător fete, vrăjindu-le cu

complimente. Pentru tânărul D. Petroiu „proaspăt venit din liniști-

tul și cumintele” său Arad, era ceva prea  și ireverenţios. 

„Începusem să mă apropii mai mult de locurile unde pe-

rora”, cu charismă, cu replică promptă, inteligentă, la ironii invi-

dioase. Deliu P. era în anul I, dar erau primiţi bobocii și la seminariile

celor „mari”, unde „Radu vorbea și vorbea-frumos”, În anul acela se

discuta teatrul lui Shakespeare. La o oră de seminar, de la analiza

unei piese, Radu Stanca a trecut „la consideraţii subtile din estetica

teatrului, la care însuși profesorul asculta cu sprâncenele ridicate

(semn de mare atenţie)”(Petroiu, 2006 p. 10).  Sunase de mult de

ieșire, dar nimeni n-a îndrăznit să-l intrerupă, părându-le nemaipo-

menit.

De asemenea, în toate interviurile, pe primul plan este

Radu Stanca (și apoi, pe plan secund, Ion Negoiţescu): „Prietenia

mea s-a legat în primul rând cu Radu Stanca și, apoi, mai greu, dar

temeinic, cu Negoiţescu” (Petroiu, 2006, p. 153); „L-am remarcat de

la început pe Radu Stanca. Avea limpezime, era original, avea o ima-

gine exemplară. Știa pe dinafară fragmente întregi din Faust, dar și

din «Cocoșul negru» de Victor Eftimiu, la mare modă pe atunci” (Pe-

troiu, 2006, p. 170)  

Se-ntâlneau și la Cercul „Octavian Goga” prezidat de L.

Blaga, unde Deliu Petroiu citea proză scurtă și epigrame hazlii: „Si-

biul cu atmosfera lui fascinantă de burg medieval, ne ocrotea plim-

bările sublunare, pe sub zidurile și turnurile de pe strada Hartenek

sau prin parcul Sub Arini” (Petroiu, 2006, p. 11).

Într-un alt interviu (neinclus în „Cartea prietenilor mei”),

acordat în 2002 (publicat iniţial în revista timișoreană „Orient latin”,

nr 4/ 2002, apoi în volumul de cronici și interviuri „Seducţii lite-

rare”ii), evocând prieteniile cerchiste, după temperamentul fie-

căruia, vorbea mai pe larg despre căldura prieteniei cu Radu Stanca:

„În Cerc a existat o prietenie fiecare cu fiecare, pentru că, într-

adevăr, prietenia a fost fermentul care ne-a legat. Radu a fost inima

Cercului şi firesc că m-am apropiat de el. El a fost primul.” „Se vede

şi din scrisori, scrisorile lui Radu sunt totdeauna cu multe efuziuni,

se vede că sunt bazate pe căldură. Mai mult, Radu Stanca a fost cel

care a spus odată într-un grup mai larg din Cerc: «Măi băieţi, am im-

presia că din ăştia doi care au venit acum (Doinaş şi cu mine), Pe-

troiu e cel mai sensibil, Doinaş mai şi umblă cu sensiblării», mi-aduc

aminte această expresie, chiar dacă s-a dovedit a nu fi fost tocmai

potrivită, dar oricum, înseamnă că simţea la rândul lui ceva care ne

apropia, am fost şi la el acasă, am fost şi-n familia lui, tatăl său era

preot, dar şi scriitor, impunea un mare respect, din generaţia aceea

care au fost şi luptători.”(Niţu, 2006, pp. 31-32)

S-au împrietenit la repetiţiile pentru „Heidelberugul de alt-

ădată”. 

Deliu Petroiu mărturisea că visul din copilărie a fost să de-

vină actor sau profesor. Se pare că tentaţia teatrului a rămas un vis

frumos, mereu alături, ca un hobby care e mult mai pasionant, fiind

cu plăcere și cu mult entuziasm. A avut parte însă din plin de teatru

și în studenţie. 

Cochilia mamă a Cercului a fost, într-un fel, la Seminarul

de Estetică al lui Liviu Rusu. Aici, profesorul le vorbea de teatru, de

Shakespeare, îndemnând să trăiască fenomenul teatrului din in-

terior. Astfel că studenţiii pun în scenă „Heidelbergul de altădată” -

piesă studenţească în cinci acte de Wilhelm Meyer-Forster. (Piesa a

fost jucată la Teatrul Municipal Sibiu, la 1 iunie 1942 și la Teatrul

Naţional Ttimișoara cu sala plină, în 1943).  Radu Stanca „juca un

personaj tânăr și năbădăios șeful unei corporaţii studenţești” (Pe-

troiu, 2006, p. 10). În pauze, recita colegilor monologuri din Hamlet

sau Faust. 

„Îl ascultam, în pauzele de la seminarele de  estetică, când

se punea şi spunea monoloage lungi, cu tot ceea ce face farmecul

unui artist. Acolo am auzit prima oară asemenea recitări, acum pare

ciudat, dar veneam de la Arad, unde nu exista teatru, nu avusesem

ocazia să văd un spectacol. « Cocoşul negru» era pe vremea aceea

la modă, monologul lui Mefisto: «Ce-i aurul? Arunci un pumn de aur

şi vezi….», sau «De aceea am studiat pe rând filosofia, jurisprudenţa,

medicina am învăţat, am învăţat, vai, şi teologia, şi acum, bătrân

fără minte, ştiu tot atât ca mai înainte» (monologul lui Faust din

«Cocoşul negru»), toate astea au fost pentru mine şi pentru Doinaş

minunate, pentru că şi el a fost angrenat în teatrul acela, chiar dacă

el era sufleurul” (Niţu, 2005, p. 33) 

Deliu Petroiu îi simte alteţea intelectuală, cu multă

preţuire: „era cu doi ani mai mare ca mine, dar mult mai talentat,

mai cultivat și mai inteligent” (Petroiu, 2006, p. 190);  „Radu Stanca

m-a făcut să îndrăgesc estetica. El a fost un fel de mentor al meu,

înainte de a deveni buni prieteni” (Petroiu, 2006, p. 178).

Momentele când era în doi cu Radu Stanca erau zilele de

început de vacanţele de Crăciun sau Paști, când ascultau împreună

„Oratoriul” sau „Pasiunile” lui Bach, la vechea biserică evanghelică,

numită pe atunci catedrala luterană și discutau despre muzică și

teatru. Radu Stanca îi rezuma uneori din  piesele pe care le scria,

ori le proiecta. Ghidușul Deliu P. sărea uneori în stilul său cu câte o

epigramă. Fără să supere, inţelegându-se că erau „nevinovate jocuri

de cuvinte”: la „Drumul magilor ” [editată postum], la „Vaca de aur”

[despre care n-a mai auzit nimic] (Petroiu, 2006, p.12). Ori lecturi din

„Dona Juana” sau textul juvenil de atunci rămas fără finisare „Oedip

salvat”.

Sunt publicate apoi 11 scrisori de la Radu Stanca, toate din

Sibiu, prima datată 11 august 1945 și ultima 25 decembrie 1953.

Sunt importante, deși consideră că nu aceasta era partea grea, de

suflet, a relaţiilor cerchiste: „Corespondenţa reflectă o mică parte

din ceea cea a fost trăirea noastră. Pentru că, din moment ce am

trăit împreună, nu ne scriam decât puţin și în vacanţe. Abia după

aceea ne-am scris, și nu întotdeauna.”( Petroiu, 2006, p. 154)

Însuși Radu Stanca, într-o scrisoare, îi recunoaște întâie-

tatea faţă de ceilalţi: „În rest, mereu cu Negoiţescu și Regman, care,

însă, deși băeţi buni, nu te-nlocuesc, neștiind să preţuiască nici

aroma serală a unui lapte zeesc, nici să brodeze marginalii baroce

peste evanescenţele mele de tenor apasionant” (22 aug. 1945). 

În scrisori, Radu Stanca îi împărtășește entuziast proiec-

tele, cele la care lucra, ori cele implinite și receptarea lor, îi im-

părtășește lecturile, gânduri despre ceilalţi prieteni cerchiști,

legăturile lor și planurile despre Cerc, preocupările existenţiale zil-

nice, lipsa banilor și a serviciului, dar continuu entuziast, crezând în

teatrul său, în forţa Cercului de vieţuire, supravieţuire și regenerare. 

Deși suferea, tonul scrisorilor e optimist, mascând sufe-

rinţa, simulând nonșalanţa, din orgoliu, chiar cu umor, ori autoper-

siflare. „Dacă sunt bine? Fără îndoială” (22 aug.1945) 

Îi scrie mult despre teatrul său, febril, cu totală dăruire.
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Paradoxal, faţă de lugubrul poemelor, sub spectrul morţii ce

sălășluia in fibra intimă, prin boala sa veche și necruţătoare (care l-

a iertat doar până la 42 de ani), în teatru are predilecţie pentru co-

medie, poate ca o formă de exorcizare a angoasei interioare, pentru

a ieși in lume invingător, cum voia să fie în toate acţiunile sale. „Am

isprăvit «Critis» și, la o lectură, a fost primită cu mare entuziasm, și

eu mă încred în ea. Ceea ce m-a imboldit la o nouă comedie (ce gen

nepreţuit!) «Greva femeilor», tot antică și tot trăsnită. Odată, îţi voi

împărtăși subiectul ei” (22 aug. 1945). Îl informează continuu despre

lecturile sale, care sunt impresionante, copleșitoare și ar putea fi o

cheie in interpretarea operei, a ideilor și scrisului său: „Ce citesc?

«Analele» lui Tacitus și teatrul lui Grielparzer” (22 aug. 1945). 

Din scrisori, reiese de asemenea că Radu Stanca, prieten

devotat,  i-a surprins lui Deliu Petroiu fragilităţile şi se înverşuna să-

l ajute, să-l vindece de slăbiciunile firii, să-i dea încrederea în forţa-

i interioară, să persevereze consecvent în scrisul său: „Omule,

pricepe odată pentru totdeauna, că eşti un băiat cu talent, şi că eşti

făcut să scrii! Isprăveşte cu goana aceasta după încrederi, care ţi se

acordă sau care ţi se retrag, ca nişte bancnote de circulaţie perio-

dică. Sfârşeşte odată cu toate inhibiţiile romanţioase şi pune-te se-

rios pe lucru! Ce Dumnezeu! Eşti azi-mâine om bătrân! Nu mă sili să

mă port cu tine ca şi cu un copil!”(Sibiu, 7 febr.1947).(Niţu, 2005, p.

28). 

D. Petroiu îl simte cu drag alături: „Într-adevăr, și Radu

Stanca îmi reproşa în scrisori şi mă îndemna să scriu mai

mult.”(Niţu, 2006, p. 29)

Ca un adevărat prieten, Radu Stanca e îngrijorat  de „risi-

pirea” prietenului Deliu P., îi dă sfaturi, chiar vrea să-l aducă la Sibiu.  

„Treptat ne-am descoperit apropiaţi în gusturi, gesturi și

opinii. Dragostea pentru teatru, pentru artele minore, preferinţele

în muzică și film, faptul că traduceam cu sîrg teatru – din Musset și

Giraudoux - au constituit liantul care a nivelat unele diferenţe de

temperament. ”(Petroiu, 2006, p. 190).

A recunoscut că i-a  apropiat mai ales  pasiunea comună

pentru teatru, pentru actorie, care a contribuit mult la prietenia lor:

„Îndeosebi teatrul! Asta, uite, e o chestiune despre care mi se pare

că nu m-a întrebat nimeni şi mi-a scăpat şi mie: pe lângă teatrul lui

L. Rusu, în ‘44-’45,  când de fapt s-a copt Cercul literar în formula

aceea, cu Radu Stanca am iniţiat şi un teatru al Cercului. Pentru că

aveam o concepţie proprie despre ceea ce trebuie să fie teatrul, şi

anume, pentru că în epoca noastră exista o prioritate dată fie regi-

zorului, fie actorului, noi voiam să accentuăm latura literară, aşa-

dar prioritate textului, şi chiar un anumit teatru poetic, pe care

Radu l-a şi făcut după aceea. Piesele sale, ca «Hora domniţelor» de

exemplu, sunt profund lirice, ceea ce nu dăunează caracterului dra-

matic. Musset e liric, dar e un dramaturg puternic, Giraudoux la fel,

cam ăştia erau dramaturgii pe care noi visam să-i jucăm. Şi am şi în-

ceput repetiţiile, la «Capriciile Marianei», pe care au început s-o tra-

ducă ei, Negoiţescu şi Stanca. Dar eu eram cel care făcuse un an de

franceză serioasă (când am trecut de la filologie clasică la filologie

modernă, mă axasem pe franceză şi italiană). Ei bine, când am citit

traducerea, m-am înspăimântat, erau nişte expresii în franceză pe

care ei le-au tradus ad literam:«iată pe Mariana care vine», «voila

Marianne qui vient», se traduce «iată că vine Mariana», aşa e topica

şi expresia franţuzească, şi alte  altele, când le-am spus, ei mi-au

zis:«Ei, atunci actul II tradu-l tu, poftim, scri-o tu!», şi am scris-o, e

drept, după ce am terminat, l-am întrebat şi pe Jacquier despre

unele lucruri, Jacquier ştia româneşte perfect, ne putea da chiar le-

cţii, ai reţinut chestia cu «calpuzanii», cuvânt neaoş românesc, tra-

ducere mai plastică decât «falsificatorii de bani», pentru «les faux

monnayeurs». Am socotit pe atunci că vom rămâne împreună, dar

din păcate, în ’46, când Universitatea s-a mutat înapoi la Cluj, Radu

Stanca nu s-a mai dus.”(….) De aceea Radu Stanca, în momentul

când eu am rămas aşa, al nimănui, spunea: «Vino la Sibiu, vom face

teatru împreună!», pentru că mă verificase înainte, scriam, am făcut

traduceri. Am făcut şi traducerea lui J. Giraudoux «La guerre de Troie

n’aura pas lieu», nu se putea publica atunci, şi când s-a putut pu-

blica, ei, prietenii mei, au uitat că eu am în manuscris traducerea, şi

au lăsat să traducă altcineva, din Bucureşti. Când am spus că-s

multe lucruri care nu-s corecte, Negoiţescu mi-a spus:„Lasă, lasă şi

tu acum, că e prieten de-al nostru.» Aşa-i lumea, aşa-s şi oamenii!

Aşa că am lăsat-o aşa. Am jucat deci teatru la teatrul seminarului,

la Teatrul  Cercului literar, care n-a apucat să trăiască, pentru că nu

sunt vremurile sub oameni, ci viceversa, după cum zice, de fapt mai

frumos, cronicarul:«bietul om sub vremuri…»…”(Niţu, 2005, pp.32-

33)

Recunoște pasiunea pentru teatru a amândurora, dar mai

ales a lui Radu Stanca, în ciuda societăţii ingrate:„Am iubit mult tea-

trul…Dar nu cred totuşi că rezistam în lumea teatrului, care este

plină de răutăţi. Şi Radu se plângea. Radu era bolnav rău, se căsăto-

rise cu Dori, Dorina Ghibu, şi odată ne-am întâlnit când au venit în

turneu. «Ce bună e Dori în rolul ăsta!» «E bună şi-n alte roluri, dar

nu poţi cu ăştia!» Şi-i mai zic: «Dar tu de ce nu-ţi iei o pauză, nu te

temi?», «Sunt eufemisme! Sunt foarte bolnav!», «Atunci ia-ţi un

concediu!”,  «Cum?! Şi doar aşa, şi tot o chinuiesc! Atunci or s-o

omoare de tot!» Deci cam astea sunt relaţiile în teatru, dure de tot,

şi este explicabil: un scriitor dacă nu are succes în epoca în care

scrie, are speranţe că va avea mai târziu, să zicem, un actor însă,

dacă nu pune mâna pe roluri importante pentru el, n-are cum să fie

folosit la valoarea sa. Aşa că această emulaţie între ei e firească,

firesc nu e însă şi să bagi strâmbe colegului pentru a pune mâna pe

un rol. Şi aşa se mai întâmplă, că oameni suntem!”(Niţu, 2005, p.35)

Prietenia a continuat și după ce viaţa i-a împrăștiat pe toţi,

au rămas scrisorile de la Radu Stanca, scrisorile lui Deliu Petroiu nu

s-au mai găsit. Cu Radu Stanca s-a mai văzut uneori in turneele cu

trupa lui, la nunta lui cu Doti, apoi s-a subţiat și corespondenţa și

firul vieţii, urmând ca Radu Stanca să plece, la 42 de ani „argonaut

cosmic”.`

În cariera sa, Deliu Petroiu a încercat, oriunde au fost

oportunităţi, să  ţină vie flacăra prietenului Radu Stanca. La Uni-

versitatea din Timișoara, cum își adecva cursurile după profilul fa-

cultăţii, la Facultatea de actorie, la cursurile de estetică, Deliu

Petroiu  prezenta de fiecare dată și ideile despre teatru ale lui Radu

Stanca. 

„Esenţial romantic (cu rădăcinile în literatura și muzica

germanilor), modern însă în spirit și sensibilitate, poet al baladei și

al elegiilor de dragoste și moarte, dramaturg, actor, regizor și teo-

retician, om deplin al teatrului, Radu Stanca a fost însuși sufletul și

imaginea ideală a Cercului” (Petroiu, 2006, p. 190)

Referinţe:

1 I. Negoiţescu, Radu Stanca, Un roman epistolar, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1998, p. 14
2 Petroiu, 2006 = Deliu Petroiu, Cartea prietenilor mei, Editura Universităţii de Vest, Timișoara, 2006
3 Niţu, 2006 = Maria Niţu, Seducţii literare, Ed. Timișoara, 2006, pp. 24-42
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Cu un veac în urmă s-a născut Radu Stanca, în familia

preotului ortodox Sebastian Stanca (doctor în Litere şi Filosofie, pu-

blicist şi istoric cultural) şi a Mariei Munteanu (părinţii năşiţi la cu-

nunie de Octavian Goga!), în comuna Sebeş din judeţul Alba. În 1922,

familia se mută la Cluj, unde tatăl primise funcţia de consilier epar-

hial la Episcopia Vadului şi a Feleacului. Din 1930,  mezinul familiei

a urmat cursurile primare şi liceale la Liceul „Gheorghe Bariţiu” din

Cluj (unde, întâmplător sau nu, mi-am dat şi eu bacalaureatul, mai

târziu!). În 1938 se înscrie la Facultatea de Litere şi Filosofie a Uni-

versităţii clujene care se refugiază la Sibiu, în urma Diktatului de la

Viena din august 1940. Este anul în care întreaga familie se stabi-

leşte definitiv în Sibiu. După absolvirea facultăţii devine asistentul

lui Lucian Blaga la Catedra de Filosofie a Culturii, ca suplinitor. Dar

în 1945, când Universitatea Ferdinand I revine din exilul forţat la

Cluj, nu îşi urmează profesorul, deşi fusese titularizat ca asistent,

acceptând să predea Estetica Teatrului la Conservatorul Popular din

oraşul de adopţie. Simptomatic, ultimul articol din ultimul număr

al Revistei Cercului Literar (august 1945), unde apare şi tragedia ba-

ladescă Hora domniţelor, este semnat de Radu Stanca, răspunzând

acuzaţiilor de estetism din presa provincială în termeni polemici ne-

cruţători: „Cea mai mare parte din acuzaţiile care s-au adus, prin

presă şi periodice, revistei noastre, au vizat, fie direct, fie prin derivă,

mai întotdeauna, un pretins  estetism ce ar sta la baza atitudinei pe

care ne-am impus-o în aceste pagini (…) Când nu, aşadar, semne ale

ignoranţei ştiinţifice, semne ale relei credinţe venite îndeobşte de la

oficine neautorizate, iscălite de nume expuse tuturor bătăilor de

vânt, fructe puhave ale teribilismului confraţilor noştri de vârstă,

erijaţi dintr-o dată în mentori inexpugnabili, acuzaţiile au trecut pe

lângă noi, neizbutind să clintească nici o opinie pe cale de a se

forma în sufletul acestor pagini.”

Rămas în Sibiu, tânărul scriitor  funcţionează, provizoriu,

ca actor, iar după înfiinţarea Teatrului de Stat va fi numit regizor la

teatrul care îi poartă numele astăzi. În 1951 se căsătoreşte cu iubita

şi inspiratoarea sa, actriţa Dorina Ghibu de la Teatrul Naţional din

Cluj. În penultimul an al vieţii sale meteorice ajunge iarăşi la Cluj,

promovat ca prim-regizor la Teatrul Naţional. Bolnav incurabil de

tuberculoză, a trecut în nefiinţă la numai 42 de ani într-o clinică clu-

jeană. Din motive interioare greu de desluşit, deşi îşi demonstrase

talentul de poet şi dramaturg original, prin reviste  şi cenacluri,

Radu Stanca şi-a amânat sine die debutul editorial propriu-zis literar.

Poate că exuberanţa publicistică de tinereţe să nu-i fi lăsat timp

pentru grija cărţilor. Antum îi apare doar teza de licenţă, la un an

după absolvire: Problema cititului. Contribuţii la estetica fenomenului

literar, în 1943. Opera sa de amploare va fi recuperată aproape in-

tegral în postumitate,  în anii de oarecare destindere sub comunism

şi, mai cu seamă, după 1989. 

Prima culegere poetică, intitulată generic Versuri, prefa-

ţată de I. Negoiţescu, apare în 1966, în acelaşi an cu al doilea volum

întârziat al prietenului său Ştefan Aug. Doinaş, Omul cu compasul.

Titlul neutru al volumului antologic a fost impus, probabil, de cen-

zură. Altfel nu se explică tăcerea lui Negoiţescu, care cunoştea din

manuscrise titlul definitoriu, Ars Doloris, al volumului care ar fi tre-

buit să reprezinte debutul lui Stanca în 1954; ceea ce era imposibil

în plin proletcultism. Lucrând la O antologie a poeziei române – şi

aceasta amânată/respinsă sub comunism -, I. Negoiţescu, după ce

primeşte manuscrisul ciclului poetic, îşi schimbă radical opinia des-

pre creaţia baladistului iniţial. Cum mărturiseşte admirativ într-o

scrisoare din 7 decembrie 1954: „De-abia în întregul volumului se

poate descifra personalitatea ta poetică, tonul tău original şi pre-

ţios, profilul tău liric atât de personal, sonurile rafinate şi nostal-

gice. Regret foarte mult că n-am avut la îndemână volumul, aşa cum

ţi-am cerut insistent, în ultimul timp când redactam Antologia. Cel

puţin zece poezii ale tale trebuie să figureze în corpul propriu-zis al

Antologiei. Regret de asemenea că nu am nici acum volumul (ma-

nuscrisul împrumutat celorlalţi prieteni cerchişti; n. N.O.), ca să-ţi

fac o critică la obiect. Balada lacrimei de aur e o capodoperă. Sunt

convins că, dacă ar fi publicat, volumul Ars Doloris ar avea un succes

teribil şi o influenţă de-a dreptul primejdioasă.” (Un roman episto-

lar, 1978, p. 315). Antologia criticului cerchist, intitulată De la Dosof-

tei la Ştefan Aug. Doinaş, a fost publicată abia după moartea sa, în

1997, într-o ediţie îngrijită şi prefaţată de Cornel Regman. Acesta

adaugă la Corydon – unicul poem selectat în anii ’50 – alte nouă

poeme baladeşti pe care le recomandase Negoiţescu  Sandei Stolo-

jan spre a fi traduse în Cahiers du Sud.

A doua ediţie postumă din lirica lui Radu Stanca a fost pu-

blicată în 1973, într-o colecţie selectă a Editurii Albatros din vremea

aceea, Cele mai frumoase poezii, sub titlul, la fel, generic: Poezii. În-

grijitoarea antologiei, Ioana Lipovanu-Theodorescu, beneficiind de

ajutorul Dorinei Stanca şi al fratelui Horia Stanca, care i-au pus la

dispoziţie manuscrisele poetului, departajează poemele alese în ci-

clurile astfel denumite în proiectul acestuia. Ciclurile Ars doloris şi

Baladele lacrimei de aur fac parte din prima etapă de creaţie (după

datările lacunare), fiind scrise în anii 1943-1945, ani de consacrare a

Cercului Literar de la Sibiu. Celelalte – Fumul ruinilor, Cina cea de dra-

goste, Argonaut cosmic -  sunt rodul celei de-a doua etape de efer-

vescenţă creatoare, a maturităţii întrerupte prin destin, din ultimii

doi ani de viaţă, 1961-’62. Conform proiectului auctorial, volumul

are motto-ul „Lui Doti / Înger deznădăjduit / al tuturor nădejdilor

mele”  şi se deschide cu poemul iubirii Doti. Criteriile selecţiei  - prea

restrictivă prin tiparul colecţiei – sunt greu de descifrat. Din prefaţa

Radu Stanca şi feţele poeziei deducem, totuşi, că Ioana Lipovanu-

Theodorescu a înclinat selectiv către ipostaza romantică a poetului

cerchist: „Lirica sa este o călătorie, sui generis, prin istoria poeziei,

din momentul antichităţii, în speţă latine, până la expresionism, te-

mele fiind tratate la modul romantic, ceea ce este şi o cale de a re-

vela romantismul latent al epocilor anterioare şi posterioare

romantismului propriu-zis.”

Spre sfârşitul deceniului marcat de înăsprirea cenzurii, în

1979, doi poeţi din cadrul Cercului Literar şi prieteni ai lui Radu

Stanca alcătuiesc  şi reuşesc să publice o ediţie bilingvă din creaţia

poetului Sibiului, româno-germană, Poezii / Gedichte. Este vorba de

Ştefan Aug. Doinaş şi Wolf Aichelburg, traducătorul (care semna în

Recuperarea poetului din umbra timpului

Nicolae Oprea
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R.C.L. cu pseudonimul Toma Ralet), primul semnând şi o prefaţă

substanţială, Un trubadur modern: Radu Stanca. Printre altele,

Doinaş remarcă  la „adevăratul trubadur” congruenţa dintre teo-

rie şi poezie în privinţa baladescului cultivat: „Spiritul şi maniera

acestui gen baladesc erau complicate, la Radu Stanca, de o artă

poetică în care accentul cădea pe o elaborare conştientă, pe ri-

goarea acceptată a unei construcţii în verb a spiritului, pe infu-

zia de istorie şi cultură în corpul substanţei lirice, pe conştiinţa

clară că esteticul trebuie însoţit de alte valori, pentru ca opera

să capete o adevărată adâncime şi complexiune axiologică.”

În fine, în 1980, la începuturile generaţiei optzeciste,

poate că simbolic, este publicată prima ediţie critică a liricii stan-

ciene - tot Versuri intitulată – sub îngrijirea filologică exemplară

a Monicăi Lazăr. Cercetătoarea clujeană a adăugat la prefaţă,

note şi comentarii  o minuţioasă Cronologie bio-bibliografică de

real interes istorico-literar (e drept că bibliografia critică este

prea succintă). În Note şi comentarii se specifică pentru prima

dată că titlul iniţial al volumului proiectat de Radu Stanca era

dat de poemul Doti (prenumele intim al soţiei poetului), care re-

prezintă o prefaţă lirică pentru grupajele următoare. Monica

Lazăr restabileşte, de asemenea, ordinea grupajelor după ma-

nuscrise: Ars Doloris, Baladele lacrimei de aur, Fumul ruinilor, Ar-

gonaut cosmic, ultimul fiind Cina cea de dragoste. Ars Doloris, de

departe cel mai amplu ciclu al volumului se încheie aici cu poe-

mul Post-scriptum, departajat în paginare, conform indicaţiei au-

torului (publicat postum în revista Steaua), conceput ca o

recapitulare poetică: „Nu mai departe de ieri/ Am fost tânărul

acela anume/ Cu nenumărate păreri/ Despre viaţă, iubire şi

lume.// Nu mai departe de ieri/ Învelit în mantii ponosite/ Ar-

boram melancolic dureri/ Şi tristeţi nesfârşite./…/ Eu? Astăzi

Prinţul plăcerii/ Rob al altor păreri?/ Eu am scris „arta durerii”…?/

Şi nu mai departe ca ieri…?”  Poemul are, se vede,  configuraţia

unui epilog la Arta durerii. Se menţionează în Note şi repetarea,

în termeni diferiţi, a dedicaţiei introductive pentru muza poe-

tului, din Ars Doloris, aşezată în faţa penultimului ciclu, Argonaut

cosmic: „Lui Doti/ aripă neobosită a tuturor sborurilor mele”. În

acest sens, am reţinut din prefaţă accentul pus pe poezia iubirii:

„Dacă arta poate răscumpăra – şi răscumpără cu adevărat, în

cazul lui Radu Stanca, o viaţă nedeplin consumată, pentru om

salvarea râvnită e, însă, dragostea, ca semn suprem şi simbol

cuprinzător al vieţii.”

Ediţia alcătuită cu acribie de  Monica Lazăr – iarăşi cu

ajutorul Dorinei Stanca –, vizând doar creaţia poetică, cuprinde

280 de poezii, dintre care cele mai multe (192) constituiau volu-

mul proiectat de autor şi se păstrează ordinea lor din proiect. În

Addenda sunt recuperate numeroase  poezii apărute antum în

publicaţiile anilor 1935-1942 (îndeosebi ardelene:  „Pagini lite-

rare”, „Familia”, „Tribuna”, „Naţiunea română” ş.a.), care n-au

fost incluse de poet în proiectul său editorial. Şi o serie la fel de

compactă de poeme inedite, rămase în stadiul embrionar al ma-

nuscriselor, unele fără titlu. Dar nu se precizează nicăieri  dacă au

fost recuperate toate poemele împrăştiate  prin periodice, inclu-

siv în postumitate. Ciudat este că nici astăzi la centenarul naşte-

rii  lui Radu Stanca nu au apărut ediţii critice integrale al poeziei

şi dramaturgiei sale. Semn grav  că şcoala editorilor-îngrijitori de

altă dată e pe cale de dispariţie.

Teoretician al resurecţiei baladescului, Radu Stanca  a

cultivat cu amprentă personală lamentaţia baladescă, întrucât

restructurarea baladei clasice presupune, în lirica sa, trei atitu-

dini poetice alternative, în formulă romantică (cu inflexiuni lu-

dice), expresionistă sau onirică. În punctul iniţial al creaţiei sale

baladeşti, nu sunt întâmplătoare ecourile din baladele medievale

ale lui Fançois Villon, considerat de Stanca modelul exemplar

pentru lamentaţia baladescă. Dar sursele imaginarului poetic ori-

ginal sunt şi altele: de la Shakespeare şi Goethe la Macedonski

(în descrierile parnasiene), Bacovia (sub obsesia morţii) şi Blaga

(în linie mitologică), a căror creaţie este asimilată fără urme de

mimetism, în spiritul emulaţiei. Dintre congeneri, Stanca se în-

rudeşte cu  meteoricul (şi el) Constant Tonegaru, în linia tragis-

mului intrinsec şi a neoromantismului, dar mai cu seamă, cu Emil

Botta (care are avantajul de a fi debutat la timp, în 1937, cu Întu-

necatul April), amândoi uzând de alternanţa măştilor poetice,

având germenii în profesia actoricească. Afinitatea dintre ei este

reliefată şi de predispoziţia ludică, dar cu apăsate accente tra-

gice ale jocului poetic la Radu Stanca. Definitorie pentru creaţia

stanciană este realizarea simbiozei expresive dintre teatru şi

poezie, prin originale puneri în scenă, la întrepătrunderea dintre

real şi fantastic, cu personaje lirice profilate simbolic, multe de

origine mitologică sau antică şi medievală. 
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După înfiinţarea, în prima lună a anului 1942, a Cercului Literar
Studenţesc „Octavian Goga” (preşedinte: Lucian Blaga), tinerii lite-
raţi sibieni sunt antrenaţi într-o dublă manifestare. Scopul acesteia
e strângerea legăturii cu studenţii din alte oraşe din Transilvania
unde găsise azil, după Cedarea Ardealului de Nord, Alma Mater clu-
jeană. Mai mulţi timişoreni se deplasează la Sibiu, unde, pe 19 fe-
bruarie, asistă la o şezătoare literară a noului „Cerc”. La întoarcerea
acestora, între 20 şi 24 februarie, se desfăşoară o expediţie la Timi-
şoara şi Arad a unei delegaţii sibiene.

Din punctul de vedere al oficialităţilor, operaţiunea a putut fi con-
siderată drept o reuşită. Iată o dovadă: un articol – semnat G. Eugen
– pe o pagină întreagă a periodicului timişorean Dacia, datat 6 mar-
tie 1942 (găsit în arhiva lui Cornel Regman), relatează lung şi amă-
nunţit evenimentele din capitala Banatului. Cităm din acest articol:

„Sâmbătă, 21 Februarie 1942, în sala festivă a liceului
comercial, a avut loc o impresionantă manifestare de so-
lidaritate studenţească prilejuită de vizita studenţilor uni-
versităţii din Sibiu, care o întorceau pe-a colegilor din
Timişoara.

Câtiva membri ai Cercului Literar Universitar de sub con-
ducerea dlui profesor Lucian Blaga, au pornit, în urma su-
gestiei domnului Rector Iuliu Haţieganu, la Timişoara,
pentru a afirma încă odată [sic] unitatea universităţii clu-
jene [...].

[...] După amiază, a avut loc în amfiteatrul „Traian La-
lescu” de la Şcoala Politehnică o conferinţă a domnului
Radu Stanca, vice-preşedintele cercului, privind problema
cititului şi care s-a bucurat de un frumos succes. La confe-
rinţă a luat parte şi domnul decan al Facultăţii de Ştiinţe,
d. D. V. Ionescu.

Seara, [...] a avut loc şezătoarea literară a cercului literar,
unde domnii Ion Vintilă, Ovidiu Drimba, Gelepu Eugen, Ion
Negoiţescu, Eugeniu Todoran, Radu Stanca, Romeo Dăs-
călescu, Ion Sârbu, Ion Oana şi Ilie V. Spiridon au citit din
operele lor. Prezentarea şezătorii şi a scriitorilor a făcut-o
dl. Cornel Regman, într-un stil cu totul personal.”

Ceva mai departe, pe trei coloane, putem citi întreaga cuvântare
a lui Regman. De la început, oratorul nu se sfieşte să busculeze
puţin canoanele: 

„Nu sunt, doamnelor și domnilor, ceea ce se cheamă un
șef de expediţie, nici măcar ceea ce cu o expresie foarte ac-
tuală se numește un purtător de cuvânt. Ceea ce fac eu
acum se poate chema mai degrabă, dacă vreţi, un fel de
recunoaștere la inamic... 

Rolul meu, întrucât mă priveşte, nu e poate prea dificil;
are însă ceva profund înduioşetor [sic]. Mi se cere anume
să prezint, accentuez: să PREZINT grupul de tinere talente
care vă vor întreţine în această seară.

Oricât am încerca, nu putem, evident, doamnelor și
domnilor, să înlăturăm o anumită impresie despre noi pe
care o bănuim latentă în cugetul fiecăruia dintre
d[umnea]v.[oastră]. Suntem niște inși bătăioși! Dacă vreţi,
un fel de curcani, nouă la număr – și cu sergentul zece –
plecaţi mai ieri, alaltăieri, plini de voioșie și bravură, din
Vasluiul Cibinului ca să cucerim, dintr-un asalt, puternica,
temuta redută de pe malurile Begheiului”.

După o adevărată lecţie de literatură română contemporană, Reg-
man trece la prezentarea grupului de studenţi care, în ansamblu, e
făcută în termeni măgulitori. Ca de pildă în aceste rânduri: 

„Remarcându-se toţi printr-un dar al versului, printr-o
familiarizare cu procedeele de atelier artistic, toţi şi-au
câştigat, mai ales, o notă particulară care-i distinge între
alţii, iar unii din ei şi-au conturat chiar – de acum – o per-
sonalitate. Veritabile talente, ei vădesc şi o ardentă dorinţă
de a se cultiva, de a-şi lărgi pe zi ce trece orizontul intelec-
tual.” 

În schimb, atunci când trece la schiţarea profilului literar al fiecă-
ruia în parte, ne încearcă un sentiment de mirare observând că
aprecierile lui Regman se caracterizează printr-o adevărată zgârce-
nie, printr-un fel de egalizare în jos. Iată ce spune despre poeţii şi
prozatorii prezenţi: 

„Proză beletristică ne citeşte d. Ion Sârbu. În formare
încă, d. Sârbu dovedeşte a poseda în nuvelele sale un simţ
realist.

Dintre poeţi, d. Eugen Gelepu prin cele două poezii ale
sale dovedeşte rafinament.

Tot nostalgică, elegiacă, poezie a toamnelor despletite,
a tristeţilor de un bacovianism mai idilic oarecum, e şi poe-
zia dlui Ion Vintilă.

Graţioasă, miniaturală, ici colo cu îndrăzneţe formule
voit banale, de un efect pictoric remarcabil şi de un rictus
pe care-l ghiceşti plin de humor, e poezia dlui Romeo Dă-
nulescu [Dăscălescu].

D. Ioan Negoiţescu[,] autor precoce al unei foarte bizare
cărţi[,] „Povestea tristă a lui Ramon Ocg”.

D. Ioan Oana este unul dintre tinerii care păstrează încă
un cult formelor severe ale poeziei.

I.V. Spiridon, poetul dinamitard ce-şi găseşte la noi ante-
cedent în Aron Cotruş la care se adaogă [sic] ceva din viru-

Cerchiştii în Cercul Literar Studenţesc „Octavian Goga” – câteva documente inedite 

Ştefăni2ă Regman

Sibiu, iarna 1942. De la stânga la dreapta Ion D. Sîrbu, Ovidiu Drimba, I. Negoitescu,
Ion Oana, Radu Stanca, Romeo Dascalescu, Cornel Regman -(arhiva C. Regman)



lenţa blestemelor lui Arghezi.
Iar domnul Radu Stanca, în sfârşit, vice[-]preşedintele

Cercului nostru literar, reînvie în versurile sale o poezie
manisată [cuvântul corect să fi fost, manieristă?], uşor
convenţională.”

Tot în hârtiile rămase de la Cornel Regman, am găsit o ciornă a
unui fragment din acest discurs – cel referitor la I. D. Sîrbu şi
Eugen Gelepu – care probează că, iniţial, criticul se dorise ceva mai
limbut: 

„Proză aşa[-]zisă beletristică ne citeşte şi dl. Ion Sârbu.
În formare încă, dl. Sârbu dovedeşte a poseda în nuvelele
sale un simţ realist schimbat câteodată pentru o viziune
fantastică – având în această direcţie, în proza ardeleană,
drept predecesor pe un Pavel Dan – părăsindu-se altădată
[sic] într-o atitudine de şarjă simpatică.

Dintre poeţi, dl. Eugen Gelepu prin cele două poezii ale
sale dovedeşte rafinament alegând anume teme desuet
romantico-simboliste, ca aceea a lui Pagliacci, aflându-şi
prin acesta un antecesor în vibratilul, nostalgicul D. Iaco-
bescu, poetul dispărut prea curând.”

Din două, una: sau Cornel Regman va fi renunţat la asemenea re-
marci cam „tehnice”, sau redactorul ziarului timişorean, din cine ştie
ce motive, i-a redus cuvântarea.

E de crezut că nu numai organizatorii ci şi protagoniştii acestei
expediţii extra-muros au avut motive de satisfacţie. Pe de altă parte,
însă, lunga – şi aventuroasa, pe alocuri – călătorie le-a prilejuit, pro-
babil, mai vechilor confraţi (Stanca, Regman, Todoran, Negoiţescu,
Drimba...), unii trecuţi deja prin etape formatoare anterioare (în
jurul revistelor Symposion, Ţara nouă, Curţile dorului), o mai bună cu-
noaştere a celorlalţi membri ai noii grupări, aducându-le confirma-
rea marii ei eterogenităţi.

Întors la Sibiu, Regman publică, în numărul datat 22 martie 1942
al revistei Viaţa universitară, un fel de reportaj al întregii călătorii,
pe care îl intitulează „Sibiu -Timişoara - Arad - Sibiu sau Caravana
‘tinerelor talente’”. În monografia ei despre criticul cerchist (Cornel
Regman: a fi critic literar, Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Ro-
mâne, 2018), Florina Lircă Moldovan oferă câteva citate din acest
articol apreciat drept: „[...] o lectură captivantă, presărată cu un mix-
grill lingvistic original (amestec de regionalisme şi neologisme)”. Cer-
cetătoarea pune în evidenţă şi „mini-portretele” realizate deja „à la
Regman”, exemplificând cu un fragment concludent:

„Călătoria a avut părţile ei atrăgătoare: am încercat, de-
o pildă, cu toţii surpriza de a întâlni un Drimba dejghiocat
de glacialitate studiată și poză, capabil și de avânturi pa-
triotarde sau alteori simplu frivole; un Stanca descurcăreţ
și de un vârtos umor; un Dăscălescu sentimental până la
lacrimi, tipul omului «înţelegător»; un Todoran care se îm-
bujora de plăcere ori de câte ori cântecele [...] luau un iz
folcloric, ceva ca o învârtită (Hai you, you); un Negoiţescu
– scumpul nostru mezin – care ne dezarma pe toţi printr-
un râs autentic, de o negrăită candoare; un Sîrbu adâncit
tot timpul în planuri, calculând modul cel mai nimerit prin
care să ajungă să consume singur ţigările fine oferite de
Negoiţescu tuturor; un Vintilă cu mentalitate de medici-
nist emancipat ce se crede obligat să aibă neapărat în că-
lătorii măcar o aventură [...]; un Gelepu camarad simpatic
care oscilează între tipul «șmecher dă dincolo» și tipul

«băiat de treabă»; și, ca să închei șiragul, un I. V. Spiridon,
alias Spiramidon, care – rătăcit de grup – încerca, poate
pentru prima oară în viaţă, deliciile unei canapele de
cl.[asa] [a] II[- a]”.

În arhiva lui Cornel Regman s-a păstrat un document – din câte
ştim, inedit – care face şi el referire la condiţiile şi spiritul în care s-
au desfăşurat, mai întâi, şezătoarea de la Sibiu a Cercului Literar
Studenţesc şi apoi călătoria delegaţiei acestuia la Timişoara şi Arad.
Textul (4 file manuscrise) poartă semnătura unuia dintre partici-
panţi, Romeo Dăscălescu, care îşi încondeiază, la rândul lui, cu iro-
nie şi umor colegii. Reproducem mai jos producţia acestui, pe
atunci, prieten al adevăraţilor cerchişti (şi viitor denigrator al „Ma-

nifestului Cercului Literar”): 

Sibiu - Timişoara - Arad - Sibiu
– Comentarii pe marginea unei... escapade – 

de Romeo Dăscălescu

„Din Sibiu încă, avusesem mâncărime la limbă. De aceia
[sic] mezinul Negoiţescu Ion zis Damian Silvestru alias
Ramon Ocg n-a reuşit decât să dea de gândit anumitor
domni de la parter – de fapt balcoanele erau goale!:

„Când mi-a spus Dna Bengescu...” (sic!)
Eroii noştri, la ei acasă, s-au prezentat cam aşa:
Radu Stanca + Romeo Dăscălescu = primul liric, al doilea

fornăit – are polipi bietul de el! –, I. V. Spiridon, târâitul pe
brânci pe creste de stânci, cu răvăşite plete... n-avea talpă
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pe ghete; D. I. Sârbu... „când ţi-e sete bea bere Bragadiru”,
ori de nu, ascultă-l pe dumnealui prozatorul; Florin Dumi-
trana, uşor încrezut şi profund afectat; Vintilă, niţel dra-
matic. Încolo pantaloni călcaţi şi frizură abundent năclăită; 

Ovidiu Drimba zis Drimbaud e, singur o recunoaşte, un
tragic paradox. Cât despre „păcatul modestiei noastre”,
dumnealui îl contrazice: era cel mai elegant de pe scenă.
Ălălalt, Cojocaru, cu „Domniţa mărgăritar”, dacă nu ar ceti
[sic] prost ar fi cetit [sic] mai bine. Şi, în sfârşit, Eugen Ge-
lepu, cel cu vocea fotogenică, descoperirea lui Stanca şi a
mea – n-am avut niciunul din noi inspiraţie când ne-am
fixat asupra acestui june-prim! – cu... hainele întoarse pe
dos şi cu pălmile domnului Jean. (Ai fost la Circ, băiatule?)

Aspecte din sală. Se tuşea mult, se bârfea şi mai mult.
Până la urmă s-a şi aplaudat. Mult. Tragic paradox, nu d-le
Drimbaud?
Sibiu – Timişoara

Călătoria a început într-o dimineaţă. În clasa [a] III-a. Cu
limonada lui Negoiţescu şi cu pălăria de cow-boy a lui I. V.
Spiridon (E singurul lui contact cu civilizaţia Apusului: pă-
lăria. Dumnealui e sămănătorist de carieră.)

Porcării nu s-au vorbit decât de la Ocna-Sibiului. Corde-
lius da Vinci în traducere Cornel Regman se certa cu Eu-
geniu Todoranu. În stil poporanist.

Oaspeţii timişoreni erau la a II-a. Cu... I. V. Spiridon! Bi-
neînţeles ultimul ca... tolerat.

Prologul a fost al lui Vintilă. Călătorea poetul cu două

carnete C.F.R.: unul în capul gol – plain [plein]-airist! – şi al
doilea cu pălărie. Pălăria pentru primul cap l-a costat o
sută de lei şi 5 minute de diplomatică conversaţie cu con-
trolorul, pe tampoane. În zonă neutră!

La Copşa-Mică ne-a fost foame. Şi ca atare l-am mâncat
pe Sârbu, pe Stanca, pe Negoiţescu şi l-am băut pe Gelepu.
(Drăguţ băiat acest Gelepu: mi-a cumpărat şi ciocolată.
Numai ca să-i ascult o poezie.)

De la Copşa ne-am suit la a 2-a. Cordelius da Vinci lângă
o damă cu un căţel, uşor excitat. Poziţia o domină Radu
Stanca, viţe-prezidentele, care scoate lumea din compar-
timente. N-am ezitat să umplem noi golul. 

Ce-a fost de acolo până la Arad, aştept nepoţii să le po-
vestesc lor. Dumneavostră nu m-aţi crede.

Arad – Timişoara. O cucoană s-a speriat de noi. Credea că
ne ucidem Mezinul. Am cântat, ne-am bătut, am moţăit.
Dl. Drimbaud a discutat ceva foarte pozitiv cu conducto-
rul: l-a costat 200 lei. Vintilă râdea pe sub mustaţă, ca unul
cu vechime în grad.

Timişoara. Uf! Lui Spiridon îi trebuia maşină. Sârbu ţipa
dupa Oană – ăştia doi sunt ca fraţii siamezi, dom’le!, Ne-
goiţescu zâmbea adolescentin. Ceilalţi veneau cu gloata.
Somnoroşi.

La Căminul Ştiinţelor – era ora 0, 0’ 0’’, am sculat din
somn şi pe morţi. Ce pijama frumoasă avea Negoiţescu!
Regman şi Todoran îşi admirau părul de pe picioare. Dor-
mim. Dimineaţa ni s-a adus ceaiul la pat. (Aviz domnului
Administrator al Căminului!)

Program: Ni s-au prezentat colegii, colegele, instituţiile
şi... fata lui Oană. (Felicitări stimabile, de ce nu spui că eşti
logodit?)

Dl. Decan D. V. Ionescu ne ulu[i]eşte cu atenţiile. Parcă
am fi mai grozavi decât acela care a spart oul şi când s-a
uitat printr-însul a descoperit America.

După-masă conferinţa lui Radu Stanca despre „Problema
literară a cetitului [sic]”.

Seara şezătoarea. Succes mare. Lume multă. Toţi suntem
în formă. Regman în special. Domnul Decan mărturiseşte
public sentimentele de solidaritate ale universitarilor Ce-
tăţii Clujului, animaţi de spiritul director a dlui Dr. Haţie-
ganu. Rectorul nostru. Răspunde frumos, sincer, Ion Oana.

La urmă bufet şi dans. Şi un colonel foarte simpatic: Gol-
goţi. Prietenul nostru. Şeful expediţiei studenţeşti la res-
taurantul în care am uluit lumea. Demn, studenţeste,
româneşte.

A doua zi Duminecă [sic]. Rêlache [Relâche]. Oana la ren-
dez-vous cu Sârbu şi Negoiţescu. Drimba dispăruse. Zicea
că are verişoare. Poate... Radu + Romeo + Gelepu – fătul
nostru nefăt – la cofetării (cu doi de i!); Vintilă în goană
după prietene, I. V. Spiridon, idem. Cordelius Da Vinci tot
cu Eu-geniu Todoranu, prin spaţiu mioritic.
Timişoara – Arad 

Luni dim.[mineaţa] plecăm. Amintiri frumoase. Regrete.
Bani cheltuiţi şi... autografe. Primele!

Arad. La Primărie ne ia în primire Portarul. Aveam noroiu
[sic] pe ghete. Intervenţia dlui Petre Pascu, prietenul poet,
salvează situaţia. Dl. Primar dr. Cornel Radu, extrem de
amabil. (Ne gândim cu recunoştinţă la Dl. Rector.)

Suntem găzduiţi[:] copiii – Negoiţescu, Oana, Sârbu – la
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Spitalul de Copii; ceilalţi la Spitalul Central. Câte trei în ca-
mere. Todoran cu Drimba dorm în oraş. Acasă.

Vintilă cu Gelepu îşi dau aere. Sunt în mediul lor. Spiri-
don se dă la o soră. Fiecare după aptitudini.

Frumos oraş şi Aradul. Prea mulţi streini [sic], însă.
Şezătoarea s-a ţinut la Palatul Cultural. Într-o atmosferă

de înaltă ţinută. Sobru, elegant.
După şezătoare o bere, ciocolată de la Gelepu şi acasă.
Marţi dimineaţa plecăm.
N-avem bani. Ni-e foame. Cântăm, râdem, ne batem. (În-

trebaţi-l pe Negoiţescu cine i-a turtit nasul şi-o să pricepeţi
de ce se uită uşor încruntat la Sârbu.)

Ca să uităm... cetim [sic]. Am devenit serioşi.
Ajungem acasă. Aşa de repede numai pe hârtie. În rea-

litate orele fuseseră foarte leneşe.
A doua zi, ne prezentăm dlui Rector. Ca să-i mulţumim

şi să-i raportăm isprăvile...
...Am mai avea o rugăminte[,] Domnule Rector: să mergem
la Braşov. Sunt şi pe-acolo clujeni de-ai noştri. Să le strân-
gem şi lor mâna. Să le spunem şi lor că Cetatea Universi-
tară a Ardealului îşi are inima la Cluj. Nu că ar fi uitat, ci ca
să se grăbească spre dânsa.” 
Romeo Dăscălescu

După escapada timişoreano-arădeană, evenimentele culturale or-
ganizate de „Cercul studenţesc” se vor ţine lanţ: conferinţe, şeză-
tori, concerte etc. În cadrul „Săptămânii culturale a tineretului
universitar” un număr de 14 sibieni se produc, pe 26 mai, chiar în
Capitală. Prezentarea literaţilor o face tot Cornel  Regman. Iar la
sfârşitul lui februarie a anului următor, o nouă delegaţie (condusă
de Ion Oana) se deplasează la Timişoara: şezătoarea a fost „o mi-
nune de banalitate”, va nota Ioanichie Olteanu.

Din câteva bileţele inedite găsite în arhiva criticului trimise aces-
tuia la regimentul piteştean unde îşi efectua stagiul militar notăm
cât de simţită s-a făcut lipsa prietenului. Ele dau de asemenea la
iveală tot mai acutele disensiuni dintre membrii Cercului studen-
ţesc. Iată conţinutul acestor mesaje:

„Dragă Regman,
Te rog să primeşti urările mele cele mai călduroase pen-

tru o revenire în cerc cât mai grabnică, mai cu seamă că
absenţa ta se resimte grav în rândurile noastre. După cum
vezi, nu e la mijloc numai prietenia noastră, ci şi un interes
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vital în joc.
Timişoara, unde ne găsim în această zi păşună, ne-a

făcut o primire mai mult decât jalnică, încât Stâncă plânje
cu lacrimi nenumărate, iar lui Gelepu i-a secat sursa – ce
odinioară părea intarisabilă – a hazului său spumos.

Ramon varsă jar pe nări, iar Oană se consolează cu mo-
deste mijloace adolescentine. Doinaş, Petroiu etc. idem.
Soldatul T.R. Todoran fumează răzător, iar Drul Pîrvu a luat
trenul în zori spre garnizoana Arad, suduind de Dumnezăi
şi soare.

În afară de acestea află ca toţi te dorim, şi aşteptăm nici
noi nu ştim ce, 

al tău, 
[Petre] Hossu

Timş [Timişoara], 28 Febr. 43.”
*

„Cel mai nou membru al cercului literar îţi trimite salu-
tările lui prieteneşti,

Ioanichie Olteanu”
*

„Dragă Regman
Eu ar trebui să fiu cel mai... oficial şi să-ţi spun ce căutăm

în definitiv aici la Timişoara. Vei fi bănuit, desigur, că sun-
tem într-o expediţie literară. Cu noi au venit şi Pârvu şi To-
doranu pe care retina nu se mai satură (?) să-i înregistreze
în militare costume.

Plus, acum suntem la masă dar... după masă (şi la pro-
priu şi de două ori la figurat). 

Al tău, 
Ion Oana”

*
„Dragă fiul epei [sic],

mă cuget la dumneata cu mult amor. Todoran mi-a spus
că te regretă. Te plictiseşti? Noi bine mersi. Când vii la
Sibiu, dă şi pe la mine. Doresc ca această epistolă să te tru-
veze în momente agreabile. Urmuz. Azi noapte lipseai. Fra-
tele tău nu-mi dă ştiri, deşi 

Ramon”

*
„Dragă Regmanule,

Eu sunt Gelepu şi[,] fără comentarii, spun doar atât: „Radu
e porc”: cum era de aşteptat, eu, având în vedere lipsa lui
Spiridon, am avut cel mai mare succes. Îmi pare rău că n-
ai fost şi tu aci, să-ţi sorb respiraţia. În orice caz, ne mai
vedem noi. 

Gelepu (zexe) valet”

Ce a urmat, în cursul primăverii 1943, se cunoaşte: Radu Stanca
se îndepărtează de tot mai incompatibilul cu poziţiile estetice cer-
chiste grup „studenţesc” („[...] noi nu mai avem nimic cu el. E o în-
treprindere cam dezorganizată, în care mai nou sunt atât de mulţi
şi cu atât de varii opinii [...]”, îi scrie Stanca lui Regman în aprilie), Ne-
goiţescu îşi dă furtunos demisia şi vechiul „nucleu” cerchist se pre-
găteşte să „intre în luptă”: primul pas îl va constitui publicarea, la 13
mai, a „Manifestului Cercului Literar” în ziarul Viaţa din Bucureşti.
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„La început a fost poezia şi poezia era în Cerc, iar Cercul era poezia.”

(Din Biblia apocrifă dela Jungerwald, Ioanichie Olteanu)

Hidalgo modern, apărător al valorilor perene, Radu

Stanca reactivează prin resemantizare concepte şi strategii poetice

ce ţin, aparent, de arsenalul de mult epuizat al poeticii tradiţiona-

liste şi dezavuat de modernişti (balada, tristeţea, metrica clasică),

dar pe care poetul le recuperează şi le redă poeticii moderne în

ipostaza lor înaltă, iniţial-pură. Nu este o poetică ludic-resurecţio-

nară de tip postmodernist, în care reciclajul formelor estetice se

face prin filtrul categoriilor muzeificant-relativizate, ci una a ges-

tului grav, conştient că oficiază în zona matriceală, atemporală, a

poeziei. Teoria poeziei pe care o întreprinde acest autor reprezintă

astfel „una din încercările de a ridica un baraj în calea forţelor total

descătuşate ale aventurii lirice”1, înscriindu-se între proiectele con-

structiv-soteriologice ale criticii româneşti. Demersurile teoretice

pe care Radu Stanca le întreprinde în sfera teoriei poetice ţin de o

atitudine specific modernistă, o caracteristică a poeziei moderne

fiind tendinţa poeţilor de a-şi teoretiza poezia, de a o comenta. Des-

cendenţa vădit maioresciană (cu precădere din articolul „O cerce-

tare critică asupra poeziei române de la 1867”) a poeticii stanciene

este remarcată de Mircea Tomuş în studiul citat, comun celor doi

teoreticieni dovedindu-se substratul constructiv al definiţiilor: 

„dictată iniţial de aspecte din domeniul determinărilor in-

time ale lirismului (la Maiorescu: raportul între condiţia ma-

terială şi cea ideală, deci calitatea plastic afectivă a versului;

la Radu Stanca: melancolia ca stimul sufletesc, pendularea

între necunoscut şi cunoscut, lirismul grefat pe eveniment,

deci pe un pretext de natură dramatică), tensiunea forma-

tivă a poeziei ajunge să bată ţărmurii înşişi ai formei con-

crete, modelându-i în tipare asemănătoare prin aceeaşi

poruncă a conciziei subliniate de versul final apăsat şi care,

în plan teoretic, nu este altceva decât concluzia unui an-

grenaj silogistic intern. Pe lângă aceasta, sonorităţii bito-

nale a poeziei concepută de Maiorescu, timbrului său

echivoc rezultat din îngemănarea viziunii plasticizante cu

expresia afectului, a rigorii clasice cu elanul romantic, îi co-

respunde la Radu Stanca o armonie de aceeaşi valoare, rea-

lizată prin împăcarea superioară a disciplinei cu melancolia,

a dramatismului cu lirismul, a formei fixe cu solicitările ine-

fabilului”2. 

11..  RReessuurreeccţţiiaa  bbaallaaddeeii

Balada va fi una dintre soluţiile moderne, nonconformiste,

de căutare a identităţii 

limbajului poetic, o altă soluţie la neantul semiotic în care se zbate

modernitatea, „o nouă detaşare a substanţei de vid”, răspunsul

fiind găsit nu în tăcerea mallarméană şi rimbaldiană, ci, formă de

„experiment invers”3, în orchestrarea vocilor lirice, epice şi drama-

tice, într-o transcendere prin asimilare ce ar semăna postmoder-

nismului, dacă nu ar exclude dimensiunea gratuitului postmodern.

Articolul Resurecţia baladei pledează, în descendenţa mecanismelor

ideatice goetheene şi a mult mai recentelor formule moderne de

poezie (tip Poe, Mallarmé, Valéry şi chiar Ion Barbu), pentru o so-

luţie inedită la criza poeziei moderne, contemporane autorului. So-

luţia constă în reconsiderarea şi recuperarea potenţialului liric al

zonelor „impure”, necanonice ale poeziei moderne: epicul şi dra-

maticul, o reîntoarcere la începuturile fertil-nediferenţiate ale lite-

raturii, cu promisiunea unui nou început. Astfel, „oprobiul de care

era acoperit până acum un principiu – anume, principiul după care

colaborarea coagulelor artistice reprezintă un dat estetic impur –

începe să fie amendat”. „De aceea – subliniază Radu Stanca - , for-

mulând ideea de posibilă resurecţie a baladei, nu acuzăm un stil, ci

numai un principiu care nu a reuşit să devină stil”4. 

„Resurecţia baladei nu înseamnă întoarcere la forme des-

uete, ci acordarea formelor câştigate cu formele ce sunt

în curs de a fi câştigate. Saltul poeziei din experienţă în

construcţie e necesar. Că el se va face şi în sensul amen-

dării jocului teribil, e evident. Iar în acest sens, resurecţia

baladei însemnează o construcţie în spirit de disciplină,

de unitate în multiplicitate, de conştiinţă şi răspundere

artistică. Resurecţia baladei, ca şi termenii ce o însoţesc,

mai mult decât un proiect, ascund, în fapt, o atitudine în

faţa poeziei. A poeziei viitorului. Căci, incontestabil, re-

surecţia baladei nu însemnează numai emanciparea ba-

ladescului, dar şi ridicarea tuturor acelor elemente

poetice care, pe nedrept, au fost exceptate de la bucuria

prefacerii apei în vin”5. 

În baladă, în acest „ou primordial” (Urei) al tuturor formelor poe-

tice, regăsea Goethe imaginea plenară a poeziei, sub forma reuni-

rii şi colaborării celor trei modalităţi fundamentale ale poeziei: liric,

epic şi dramatic: poetul „poate să înceapă liric, epic, dramatic şi,

schimbând după voie formele, să continue, să se grăbească spre

final sau să-l amâne pentru mai târziu. (...) Aci elementele nu sunt

încă separate, ci stau împreună ca într-un ou primordial viu, care

nu aşteaptă decât să fie gestat pentru a se ridica pe aripi de aur în

văzduh, ca cel mai splendid fenomen”6. 

Apărut în numărul 5 al „Revistei Cercului Literar”, din mai

1945, articolul „Resurecţia baladei” propune o restaurare a unui

topos literar consacrat – balada, şi, mai specific, baladescul. Studiul

debutează prin a deplânge epigonismul antrenat de „reţeta poeziei

Radu Stanca şi teoria poeziei

Florentina Răcătăianu
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şi a lirismului” vehiculată de teoria poeziei pure, care „a pus la în-

demâna şi celor mai puţin chemaţi linguriţa marei cuminecături”.

Eseul care a marcat concepţia interbelicilor, La Poésie pure publicat

de abatele Henri Bremond în 1926, promova o perspectivă mistică

asupra experienţei poetice, privind poezia ca pe o formă a rugăciu-

nii, a cărei stare de spirit este extazul şi având simbolismul ca bază

de observaţie a tehnicii sugestive şi muzicale a poemului. „Desco-

perirea «conceptului» de poezie pură, cât mai ales, formularea lui

academică a însemnat, alături de un capital progres teoretic, un ne-

ajuns tehnic ce, odată cu dispariţia marilor creatori de poezie pură,

s-a făcut mai mult resimţit”7, observă Radu Stanca. Rezultat al im-

ixtiunii teoriei în esenţa poetică, esenţele au devenit mijloace, mie-

zul imponderabil al lirismului a devenit „coaja frustă ce nu mai

ascundea, de fapt, nimic”, iar poetul pur, - „purist”. Secătuită în mod

extrem de „furajul axiologic copios” care o hrănea, poezia a ajuns „o

logoree ce nu mai spunea nimic”; identificând „purul”, esenţa poe-

ziei cu „de nespus”-ul, poetul a ajuns sa nu mai spună nimic. Purifi-

cării a căzut pradă „complexitatea de semnificaţii pe care o implica

poezia – semnificaţia mitică, magică, eroică, religioasă, morală”8.

Reacţia cerchistă la poezia pură nu constituie un fenomen izolat în

peisajul poeziei europene care, mai ales după al doilea război mon-

dial, cunoaşte momentul literaturii angajate. O atitudine similară

celei a cerchiştilor o identifică Nicolae Balotă (trimiţând la studiul şi

antologia La jeune poésie et ses harmoniques, publicate sub direcţia

lui Albert Schmidt în 1945) în platforma comună a unui grup de

poeţi francezi care vedeau în condiţia poetului o dureroasă ambi-

valenţă: „împărţit între nevoia de a exprima fără obstacole «valul

obiectelor pe care le imaginează» dar, în acelaşi timp, «antrenat de

o sete de puritate şi de absolut care-l conduce până la frontierele

neantului»”9. Criticul şi eseistul Francesco Flora1 încercase, la rân-

dul lui, să demonstreze în studiul La poesia ermetica (1936) că puri-

tatea poeziei s-ar asimila, de fapt, unui „neant al ideaţiei poetice”,

găsind, pentru a-şi ilustra teza, exemple în poezia lui Paul Valéry.  

Amendarea „teoriei” poeziei pure se va face, de către Radu

Stanca, „în sensul ideii capodoperei, aşa cum o sugerează estetica

axiologică”, în direcţia recuperării valenţelor etice ale literaturii. Pro-

dus al îngemănării dintre valorile artistice şi cele estetice („adică va-

lorile prelucrării şi valorile sentimentului”), „..o operă de artă va fi cu

atât mai aptă de a purta titlul de capodoperă cu cât semnificaţia ei

axiologică va fi mai complexă”. Ceea ce nu înseamnă uzurpare.

„Dimpotrivă, fecundă soliditate axiologică, în sensul viziunii ample

a unei lumi întregi” 1. În această ordine de idei apare soluţia baladei

căci, subliniază Radu Stanca,

„socotim că balada, de atâtea ori încercată, de atâtea ori

dovedită, ar putea face cu cinste parte dintre uneltele aces-

tui «spor poetic modern». Bineînţeles, balada concepută de

astă dată ca un «mijloc» poetic şi considerată în sensul ab-

solut contemporan al poeziei. În sensul în care resurecţia ei

ar însemna nu un atac adus chiagului imponderabil al liri-

cului, ci tocmai o nouă emancipare a esenţialului împotriva

neantului, a substanţei împotriva haosului. Balada [...] va

însemna elementul de ordine, de disciplină, obligatul artis-

tic ce susţine complexul de sonorităţi lirice pe aceeaşi to-

nalitate de bază, în acelaşi consemn iniţial. Părăsindu-şi

modalitatea sa alirică, balada aşezată peste conţinutul pur

amplifică ecoul, îl lansează ca un propulsor, îi dă, prin pu-

terile sale dramatice, entuziasm în zborul spre înălţimi”1. 

Baladescul, remarcă Mircea Tomuş, „reprezintă, în acelaşi timp, şi

încă un element de disciplină interioară a versului, alături de forma

fixă, dar şi unul de încărcare a poeziei cu tensiune conflictuală”1. Ba-

ladescul se constituie tocmai din această comunicare, din această

prezenţă a dramaticului în interiorul poeziei lirice, prezenţă care nu

determină coruperea liricului, căci „adaptarea nu se face în sensul

dramaticului, ci tocmai în sensul liricului”1. Dramaticul se transfigu-

rează sub contaminarea liricului, în aceeaşi măsură în care liricul se

nuanţează prin aportul dramaticului. O fuziune subtilă şi transfigu-

ratoare de energii poetice, în care poezia atinge stadiul unei comu-

nicări afective prin mijlocirea unui eveniment, a unui nucleu

conflictual: „Scopul poeziei lirice rămâne, prin urmare, şi în cazul

baladei, acelaşi: comunicarea unei stări afective (s.a.). Numai că, pe

când în cazul poeziei lirice pure, comunicarea se face direct de la

sentiment la exprimarea lui (elegia), în cazul baladei avem de a face

cu un eveniment ce mijloceşte comunicarea sentimentului, de astă

dată mai discret, dar şi mai plin de conţinut. Bineînţeles, acest eve-

niment este simbolic-sentimental şi el trebuie să presupună o cât

mai profundă semnificaţie umană. Dar semnificaţie uman-poetică”1.

Liricul recurge, astfel, la formele unei travestiri1 estetice. Elemente

ale arhitecturii tradiţionale a baladei (trama epică, nucleul conflic-

tual, personajele) sunt instrumentalizate şi resemantizate pentru a

epifaniza „întâmplări” interioare, ale subiectivităţii. 

Radu Stanca are intuiţia, în fapt, a unui simptom generali-

zat al modernităţii, acela al travestiului cultural, al inevitabilei con-

diţii istorico-culturale a lirismului, care va duce ulterior la presiunile

şi jocurile intertextualităţii, până la vicierea ludică a memoriei cul-

turale din postmodernism. Baladescul, stare lirico-dramatică, re-

prezintă în fond, un mod de instrumentaţie lirică, un catalizator al

dezagregării nucleelor epice şi dramatice, în scopul eliberării ener-

giei lor inefabil-lirice. Această subtilă rafinare a baladescului în sco-

pul decorticării unui „miez” inaparent, reprezintă, în sine, un purism

sui-generis, care nu este decât un estetism substanţial. „Noţiunea

de bază a esteticului apărea protejată împotriva unei accepţii steri-

lizante, a unui pericol de degenerescenţă”, pe când falsa „subver-

siune” a lui homo aestheticus „nu avea alt ţel decât acela de

readucere a sa la matcă, de intensificare a virtuţilor sale, precum

un soi de Reformă, ţintind, prin denunţarea ereziilor, la restaurarea

unei credinţe originare”1.

Anticipând modul cum teoria actuală caută să definească

genurile şi speciile poetice, recurgând la criteriul formei şi nu al te-

maticii şi pornind de la persoana gramaticală pe care şi-o asumă

vocea ce ni se adresează, Radu Stanca descrie trei moduri de a

„transfigura liric baladescul”, în funcţie de gradul, mai activ sau mai

puţin activ, în care baladescul operează în poezie: 

Lamentaţia baladescă, mod baladesc mai latin, de tip Fran-

çois Villon, cu discursul implicat, la persoana I, în care unica deose-

bire de liricul pur e că, „pe când extazul liric elegiac e provocat de  el

însuşi – adică de forţele interiorului, intuiţia, revelaţia, meditaţia,

afectul etc. -, extazul liric baladesc e provocat de o întâmplare dra-

matică, de un conflictt”1;

Legenda sau eposul, care nu exclud încă prezenţa „poetului

liric”, a cărui existenţă e condiţionată încă de necesitatea narării

anecdotei, iar „evenimentul, de la simplul pretext al spovedaniei li-

rice, urcă în intensitate până la ocuparea regiunilor de conţinut ale

poemului”1;

Balada propriu-zisă, „latifundiarii de necontestat ai acestui
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mod baladesc” fiind poeţii nordici, este caracterizată de amploarea

utilizării procedeelor tipic dramatice, poetului revenindu-i doar „ofi-

ciul de a declanşa anecdota, restul urmând să ni se desfăşoare sub

ochi”2. 

Taxonomia lui Radu Stanca anticipează şi se apropie de

clasificarea pe care T. S. Eliot o va face în eseul The Three Voices of

Poetry (Cele trei glasuri ale poeziei) în 1953, disociind între trei forme

lirice – poezia dramatică, cea quasi-dramatică şi cea non-dramatică:

„Primul glas este acela al poetului care îşi vorbeşte sieşi – sau ni-

mănui. Al doilea e al poetului care se adresează unui public, fie el

larg sau restrâns. Al treilea este glasul poetului încercând să creeze

un personaj dramatic care vorbeşte în versuri; când spune nu ceea

ce ar vrea el personal să spună, ci doar ceea ce poate să spună în li-

mitele unui personaj imaginar care se adresează unui alt personaj

imaginar”2. Distincţia, ţine să sublinieze Eliot, nu este însă atât de or-

dinul contradicţiei, cât de cel al complementarităţii, „pentru mine”-

precizează poetul – „vocile se găsesc adeseori amestecate – vreau să

spun, prima cu cea de-a doua în poezia non-dramatică; toate trei în

poezia dramatică”.

22..  CCeevvaa  ddeesspprree  ttrriisstteeţţee

În spaţiul culturii, conceptul de melancolie este departe de a fi

univoc, iar corolarul terminologic care i se asociază este foarte va-

riat: tristeţe, taedium vitae, acedie, Weltschmertz, spleen, mal-du-

siècle, Schwermut sau Tungsind (la Kierkegaard, melancolia religioasă). 

Secolul al XX-lea marchează triumful şi decăderea utopiilor

umane şi, subiacent, reactivarea virulentă a unui fenomen de criză

generalizată, extrapolat literar prin recursul la o paradigmă a ne-

gativului. Wolf Lepenies, într-o carte de sociologie a culturii din

1969, (în traducere engleză: Melancholy and Society), analizează me-

lancolia nu atât ca o dezordine pur lăuntrică, ci ca o reacţie la de-

zordine, conţinând impulsul de a oferi reversul situaţiei care a

generat-o. Virtutea sa creatoare constă tocmai în „această tera-

peutică prin proiecţia unei ordini sociale perfecte. Altfel spus, me-

lancolia este semnul unei tulburări şi inspiratoarea unei «ficţiuni

politice» în care ea însăşi nu ar mai fi cu putinţă. Aici rezidă para-

doxul creativităţii sociale a melancoliei, paricidul utopiei melanco-

lice”2. Dacă tristeţea apare din autoreflexivitate, şi devine de cele

mai multe ori efect al contemplării sinelui şi a lumii, în căutarea

identităţii prin reflecţie, prin renunţarea la căutarea unităţii sinelui

dispare şi boala secolului. Ceea ce s-a numit postmodernism aduce

cu sine soluţia non-traumatică a definirii identităţii eului în terme-

nii acceptării euforice a condiţiei sale fragmentate.

Pentru Edgar Allan Poe, poezia, supunându-se unei logici a su-

gestiei, nu exprimă, ci creează – ritmic - Frumuseţea, iar „frumuseţea

este singurul domeniu legitim al poemului”2. Cât despre tonul cel

mai adecvat pentru transmiterea impresiei de Frumuseţe, poetul îl

descoperă în tristeţe, ca principiu poetic generator al atmosferei li-

rice. „Frumuseţea de orice fel, în forma ei supremă, tulbură întot-

deauna sufletul sensibil până la lacrimi. Melancolia este deci cel mai

legitim dintre toate tonurile poetice ”2. 

Radu Stanca duce mai departe teoria lui Poe şi învesteşte tri-

steţea nu doar cu atributul instrumentalizant de catalizator al efec-

tului de frumuseţe pe care o poezie îl revelează, ci şi cu statutul de

primum movens al actului poetic. „Ceva despre tristeţe”, articolul apă-

rut în „Universul literar”, an L1, nr. 28, 11 iulie 1942 debutează prin

a adapta formula lui Goethe, „Numai insuficientul este creator” la

ingerinţele esteticului, detectându-i „reale avantaje teoretice”, în

cea mai pură direcţie modernă – „Numai insuficientul este artistic”.

Elemente ale registrului afectiv negativ - „melancolia, «spleenul»,

depresiunea, sentimentul căderii, resemnarea, tot atâtea moduri

tipice ale insuficientului” devin „calităţi estetice” şi fecundează „dis-

poziţii artistice dintre cele mai caracteristice”2. Coordonatele afec-

tive ale romanticilor: spleen-ul englezesc, franţuzescul mal du siècle

sau Weltschmertz-ul german sunt redescoperite de Stanca şi reunite

paradigmatic şi trans-istoric în ipostaza integrativă a tristeţii - cate-

gorie estetică ce stă la baza poeziei şi forma mentis a ei. Stanca in-

tuieşte cu subtilitate în această zonă a „intermediarului” afectiv, a

suspendării unei stări de spirit în îndoială, interogaţie şi nedefinit,

cadrul cel mai propice „adevăratei poezii”. „Fără să atingă ritmul

marilor efluvii interioare, ale urii şi ale bucuriei extreme până unde

ajunge muzica (...), dar şi fără să străbată până la adâncimile de-

plorabile până la care străbate marea tragedie, aceste stări sufle-

teşti de interludiu, de tranzit interior, de echilibru în dezechilibru,

realizează – ne referim numai la poezia lirică – cel mai mult, acea

«atmosferă proporţionată» pe care Kant o credea, şi pe drept cu-

vânt, ca tipică fenomenului estetic”. Situată între tragedie şi muzică,

între prăbuşirile abisale şi ascensiunile exaltate, naşterea poeziei

se face în spiritul liminar al tranzitivului afectiv, al acestei suspen-

dări în evoluţie, „căci liber poetice sunt numai stările intermediare”.

Dintre categoriile indefinitului afectiv, „tipic poetică în acest sens

este numai categoria tristeţii”. 

Orice stare sufletească al cărei potenţial tensional a fost ne-

utralizat de timp, aşadar orice stare sufletească în declin, poate fi re-

dusă la numitorul afectiv comun şi latent al tristeţii. Tristeţea

devine, în perspectiva lui Radu Stanca, reziduu al combustiei celor-

lalte excese afective. „Iată de ce marile pasiuni sunt întotdeauna

pândite de tristeţe; pentru că, la limita lor inferioară, stă mereu

aceeaşi matcă esenţială a oricărui afect tensional: tristeţea, adică

echilibrul, adică unitarul. (...) tristeţea nu este un element de de-

zordine sufletească. Dimpotrivă, e un element unificator”2. Prefe-

rinţa pentru intermediar ca factor de echilibru paradoxal în chimia

poeziei apare şi la un alt cerchist, la I. Negoiţescu care, referindu-

se la raportul dintre artă (poezie) şi culoare, mărturisea: „Eu tocmai

am scris un poem intitulat Teoria culorilor (cu referire la Goethe, ad-

versarul ştiinţific al lui Newton), pentru a «demonstra» liric că ce-

nuşiul e culoarea fundamentală (s. n.)”2. Combătându-l pe Newton

care concepea culorile ca rezultat al descompunerii luminii albe, Go-

ethe susţine că spectrul prismatic şi cel analog curcubeului ar pro-

veni dintr-un fenomen de împrăştiere a luminii, obiectând că

amestecarea culorilor spectrale prin rotirea discului lui Newton nu

dă niciodată alb, ci doar cenuşiu. Cenuşiul ar putea reprezenta, ca

factor de echilibru, un echivalent cromatic al tristeţii. 

Pentru poezie, tristeţea este o categorie estetică obligatorie,

consubstanţială, fiind vizibilă sub trei forme: ca „atmosferă” (fiind

„starea sufletească cu cele mai largi repercusiuni melodice în lumea

eului”2), „Stimmung” poetic, revelator al interiorităţii eului liric,

mediu de „comunicare simpatetică dintre contemplator şi creator”;

ca „principiu care poetizează”, „element catalizator în desfăşurarea

poetică”, de data asta manifestându-se obiectivat, ca tehnică afec-

tivă instrumentalizată, „aplicarea unui fenomen interior la lumea

obiectivă, printr-un procedeu magic şi simpatetic”, „Einfühlung”2,

personificare a lumii care „alimentează apoi propria noastră stare

sufletească”, fenomen de contaminare ambivalentă. Şi, nu în ulti-



mul rând, ca „obiect poetic propriu-zis”, „tristeţea de dincolo de noi,

tristeţea care planează pe deasupra noastră, fără să ştim de unde

vine şi încotro se îndreaptă”3. 

„Greaţa, confuzia, suferinţa viscerală, sentimentul absur-

dului, toate modurile de a fi trist ale omului din secolul douăzeci lip-

sesc din poezia lui Radu Stanca”, observă Alex Ştefănescu în Istoria...

sa. „Ele sunt prea brutale şi indecente, din perspectiva unui spirit

trubaduresc”. În schimb, poetul practică „un ceremonial cavaleresc

al tristeţii, plin de eleganţă şi farmec”3. Rezultat al unui metabolism

cultural, cum o diagnosticase Jean Starobinski3, tristeţea va ali-

menta însă în poezia lui Radu Stanca, o adevărată artă a suferinţei3,

resorbind, pe toate palierele, livrescul şi reconvertindu-l în confe-

siune. Deşi metabolizată de o biografie a suferinţei fizice şi de un

presentiment al morţii, tristeţea lui Radu Stanca este consumată în

poezie prin proiecţie şi transfer. Destinul său este, ironic, de a inte-

rioriza, organic, o maladie a romanticilor, dar a nu o mai putea ex-

prima decât prin distanţare şi strategii moderne, consumând-o,

manierist, prin recurgerea la discursuri culturale de transfer. Cău-

tând un timp al adecvării nu numai estetice, ci si identitare, Stanca

îşi aşază tristeţile într-un alt topos, acela al lumii medievale, cava-

lereşti, aureolate de mituri eroice, cu virtuţi mântuitoare. El preia

de la romantici acel topos al inadecvării conflictuale (eu-lume, apa-

renţă-esenţă, real-ireal) dar resoarbe ironia romantică în tristeţe

manieristă şi teatralul în confesiune. Din spectator lucid al „comi-

cului” trist al lumii, ca romanticii, Stanca trece la stadiul de specta-

tor îndurerat al propriei lumi, ce schimbă măştile tragediei

interioare, sau, pe scena căreia, durerile, interogaţiile şi experien-

ţele sufleteşti dintotdeauna îşi joacă, dramatic, subiectiva repre-

zentare si formă, „stranie terapeutică realizată prin multiplicarea

înfăţişărilor suferinţei proprii, ca tot atâtea trepte ale catharsis-ului

într-un spectacol interior”3. Demersul acestei poezii va consta în

exerciţiul unor asimilări ironic-melancolice a temelor şi manierelor

vechi, romantice şi simboliste. Un manierism de secol XX. Dacă ma-

nierismul nu este numai expresia unei crize spirituale, ci şi „conşti-

inţa unei lumi ieşite din făgaşurile ei, a unei crize epocale”3, la Radu

Stanca manifestă este perpetua criză interioară a conştiinţei morţii,

iar lumea „ieşită din făgaşurile ei” e propria lume interioară care,

sustrăgându-se tărâmului thanatic, care a devenit sinele, îşi caută

modurile de existenţă pe alte coordonate, ale ontologiilor ficţionale

securizate (împotriva morţii) cultural, un ordo compensator, într-un

cuvânt, ale măştilor. 

33..  VVeerrssuull  uullttiimm

Vorbind despre libertate şi constrângere în spaţiul litera-

turii, Charles Baudelaire spunea: „...retoricile şi poeticile nu sunt ti-

ranii inventate în mod arbitrar, ci o colecţie de reguli reclamate de

însăşi organizarea fiinţei noastre spirituale. Şi nicicând prozodiile şi

retoricile n-au împiedicat originalitatea să se producă distinct. Dim-

potrivă, a spune că ele au ajutat la înflorirea originalităţii este infi-

nit mai adevărat” (Salonul din 1859).

Ridicând problema libertăţii spiritului în interiorul limba-

jului dar şi pe aceea a perfecţiunii limbii poetice, forma fixă în cul-

tura occidentală - cultură logocentrică prin excelenţă - „este

convergentă unor reale «obsesii» care întemeiază reflecţia filoso-

fică asupra limbajului şi justifică recursul la poezie: căutarea unei

limbi perfecte, reveria mitologică, expresia textuală a armoniei

lumii, expresia lingvistică (estetică) a unor probleme matematice de

natură să codifice respectiva armonie”3. Constructe culturale, con-

venţii formale semnificante, consacrate în timp, forma fixă şi me-

trica însăşi sunt portantul a „ceea ce reprezintă ireductibilul

poeticităţii: tensiunea între nivele ireconciliabile de realizare a sen-

sului, tensiunea care este însuşi Sensul”3. 

Pentru Radu Stanca, „Forma fixă este necesară poeziei”

deoarece mobilizează indicele de surpriză pe care îl rezervă textul,

fiind „pendula caracteristică jocului dintre obişnuit şi neobişnuit din

ceasornicul poetic. Căci, în nici o artă, regularitatea nu se suprapune

mai puternic asupra dezordonatului şi, în nici o artă, libertatea nu

este mai evidentă”3. Forma fixă este marca marii poezii, prim inter-

mediul logicii ei convenţionale facilitându-se, de fapt, „inefabilul su-

praconştient al esenţelor sale intime”3. Dacă textul este învestit

implicit cu valenţele unei iconicităţi simbolice, dacă fiecare text

aduce cu sine dimensiunile unei imago mundi specifice, lumea pe

care o creează sau o reflectă poezia stanciană va fi marcată de atri-

butele unei teatralităţi deliberat cultivate, structurale. Teatralitate

ale cărei resorturi acţionează până în zona profundă a poeziei, la ni-

velul dinamicii ideatice şi a limbajului. Radu Stanca proiectează asu-

pra poeziei mecanisme regizorale, deconstruind o întreagă regie a

versurilor. „Omul de teatru înnăscut Radu Stanca a simţit, desigur,

insuficienţa estetică a teatrului, procedând la o distilare a sa până

la izolarea elementului liric”, remarca Gheorghe Grigurcu. Dramati-

cul a fost redus „la o esenţă care e însăşi poezia stanciană, atât de

«teatrală», figurând însă şi o situaţie-limită a teatrului, prin unici-

tatea expresiei. Se ajunge astfel la acel înflăcărat ideal nutrit de An-

tonin Artaud, al cărui spectacol să aibă loc doar o singură dată,

identificat cu «starea poetică»”4. Aşa cum observă Ştefan Aug. Doi-

naş, Radu Stanca întruchipează un tip specific de creator: „acela

care, refuzând să se abandoneze actului automat şi spontan al poe-

matizării, trăieşte lirismul (...) sub forma unui nucleu elaborat (...),

rod al unei discipline interioare care îmbină, de fiecare dată, în actul

poetic, virtuţile de-atâtea ori divergente ale raţiunii, fanteziei şi sen-

sibilităţii”4. 

Articolul purtând titlul „Versul ultim” a apărut  în „Univer-

sul literar”, an L1, nr. 32, 8 august 1942. Cu fecunde sugestii din In-

troduction à la poésie française a lui Thierry Maulnier, Radu Stanca

abordează problema echivocului limbajului poetic, a statutului am-

bivalent al categoriei formei, întotdeauna „un joc dialectic între as-

pectul exterior al înlănţuirii verbale şi năzuinţa expresivă a

limbajului literar”, un truc al poetului-jongleur al strategiilor lirice,

ce, subordonat de bunăvoie „unei forme fixe, coercitive, aşteptate”,

sabotează discursul, introducând subversiv „o dezordine rebelă,

care surprinde spiritul şi-l face să «penduleze», după un termen

consacrat al esteticii germane (v. Konrad Lange), între fix şi liber,

între înţeles şi neînţeles, între aşteptat şi neaşteptat”4. Radu Stanca

defineşte ambivalent poezia ca spaţiu-capcană, spaţiu de joc, în care

„spiritul”/poetul, aparent supus ordinii coercitive pe care prestigiul

cultural al unei forme canonizate i-l propune, introduce un principiu

rebel de indeterminare. Forma fixă capătă atributele unui spaţiu

protector, la adăpostul limitelor căruia poetul îşi exercită nelimitat

imaginaţia. Este semnalată, astfel, condiţia modernă a poetului care

nu se poate „realiza pe sine” decât prin provocarea unei zone de

tensiune a limbajului, aceea ce se naşte nu prin dinamitarea tutu-

ror limitelor formale, consacrate şi canonizate cultural (primul re-

flex al contestatarilor moderni, versul liber, structuri pulverizate), ci

printr-un principiu subversiv mult mai subtil: operarea deconstruc-
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ţiei în interiorul unui topos consacrat. Dimensiunea spectaculară

este consubstanţială poeziei, în opinia lui Radu Stanca forma fixă

îndeplinind aici rolul de a prilejui poetului „poanta” „fără de care

humorul oricărui scris liric (s.n.F.R.) este periclitat”4. „Spiritul de

«poantă» al poeziei lirice care, oricum ar fi, reprezintă un efort ra-

ţional şi de raţionalizare a conflictului interior iraţional, dar cu ten-

dinţă spre clarificare”4. Versul ultim reprezintă în această logică,

„una dintre realizările cele mai caracteristice ale «poantei» lirice”,

versul cu cea mai preţioasă miză semantică, deoarece „În versul

ultim, spiritul caută întotdeauna soluţionarea poeziei. În versul

ultim poetul se defineşte clarificându-se sau se clarifică ascun-

zându-se şi mai mult în dosul impermeabilităţii formei” 4. Astfel,

dacă după Edgar Allan Poe, cel mai inspirat vers al unei poezii tre-

buie să fie cel dintâi, pentru Radu Stanca, „versul ultim este versul

cel mai reprezentativ al activităţii poetice”4. Încărcat de povara se-

mantică a întregii poezii, ultimul vers nu joacă doar rolul de a schiţa

finalul dramaturgiei interne a poeziei ci şi pe acela al realizării unui

„balans între contrarii: static şi dinamic, soluţie şi enigmă, disconti-

nuitate şi continuitate, finit şi infinit”4.

Dintre tipurile de vers ultim, autorul remarcă şi analizează

sintetic câteva: versul autonom (oarecum parazitar, versul ultim sim-

plifică stările sufleteşti, precizându-le); versul epigramatic („versul

ultim tipic”, versul care „soluţionează întregul poetic, prin două sau

trei cuvinte, lăsând impresia că întreaga poezie a fost scrisă numai

de dragul lui”; acesta nu precizează o atmosferă, precum versul au-

tonom, ci creează, în mod unitar, o stare sufletească, fie accen-

tuând, fie contrastând cu versurile anterioare, fiind astfel un vers

„raisonneur”, întrucât „dă conflictului sau tensiunii un sens uni-

tar”4); Leit-motivul, o „Grundthema” poetică; versul continuativ (cel

mai dificil, poanta trebuie să se realizeze „printre rânduri”. „El tre-

buie să închidă o poartă fără nici o cheie. Căci, (...) pe când celelalte

forme de versuri ultime sunt, prin excelenţă, versuri «cu cheie», ver-

sul continuativ este un vers a cărui cheie e conţinută oarecum în

celelalte. Versul continuativ nu poate contrasta”4); versul integrator

(formă a versului continuativ, „de o subtilitate şi un rafinament ex-

cesive. Căci el reuşeşte să integreze un tot, căruia îi aparţine şi pe

care-l continuă numai inspiraţiei, într-adevăr majore, sub semnul

căreia a fost scris”. E versul ultimului cuvânt din poezie5).
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Interesat de frumuseţea muzicii simfonice și corale, aflate la mare

cinste în Sibiu printr-o tradiţie istorică, studentul Radu Stanca, aflat

în refugiu cu Universitatea clujeană „Regele Ferdinand I”, unde

urma Facultatea de Filosofie și Litere, urmărește recitaluri instru-

mentale, concerte simfonice și în urma audiţiilor el scrie cronici mu-

zicale. Ele devin cu atât mai semnificative cu cât semnificativă este

viziunea muzicală a poetului, care nu numai că scrie versuri cu ac-

centuări muzicale, ca Fata cu vioara, Sonet, foarte frecvent revenit ca

titlu, Cântec de beţie, Concert de orgă, Cântecul Gretei, Cântec (Până

ieri…), De-aș fi rege, Cântec de toamnă, Nocturnă, Cântec de leagăn,

Cântecele mele etc., ci exprimă uneori crezul său de artist al cuvân-

tului prin cuvinte ș i expresii preluate din acest domeniu. În Ars do-

loris condeiul poetului este asimilat cu un instrument muzical, încă

unul plin de suavitate: „De-aceea vreau o nouă încleștare/ Pe care

harfa mea s-o strângă-n coarde./ Căci numai când voi arde-n mii de

ruguri/ Pe rugul meu aprins nu voi mai arde.” Inspirat de atmosfera

medievală a burgului sibian, în finalul baladei Liliacul, o poezie cu

atmosferă fantast-romantică1, Stanca va recurge la un motiv sonor

menit să potenţeze atmosfera funerar-tulburătoare plămădită de

el: „Iar muzici lungi de harpe, ca un vaer/ Se-aud atunci prin zidul

greu, opac,/ Pe când la ușa raclei joacă-n aer/ Bătând din aripi vesel

un liliac…” Și tot același instrument muzical apare în poezia des-

părţirii de viaţă pământească, intitulată Efigie: „Deci flutură deasu-

pra mea eșarfe /Și flutură-mi de vrei, și primprejur./ Dar ia din

mine-odată-aceste harfe/ Care vibrează-ntruna-te conjur!” Același

motiv al harfelor „Care ziua-ntreagă nu mai tac”, purtând un sens si-

milar de miez poetic ce-l locuiește, muncindu-l istovitor, se regăse-

ște și în poezia Numai noaptea. Stanca creează în Horoscop imaginea

unui ideal artistic, ce se materializează printr-un motiv, de aseme-

nea, muzical: „Un cântec pur cu vorbe-ntoarse/ Îmi scutură –n gât-

lej ca-n strune,/ Buzele, însă, ele-s arse,/ Cântecul n-o să-l poată

spune.” În Silentium nocturn acest cântec devine o „gravă muzică de

sus” a nopţii, care îl fascinează cu o romantică prelungire. Tocmai

de aceea înţelegerea viziunii lui artistice nu se poate realiza fără

liantului de adâncime dintre poezie și muzică, pe care Radu Stanca

îl moștenește de la simboliști în genere, amintindu-ni-l pe Ștefan Pe-

tică, cu bine cunoscuta lui poezie Când viorile tăcură, în special. 

Odată stabilit în 1940 la Sibiu, Radu Stanca se vede obligat să în-

trerupă colaborarea la revista „Tribuna“ din Cluj și publică textele

sensibilelor lui consemnări în cotidianul „Ţara“, apărut în orașul de

pe malurile Cibinului sub direcţia lui Grigore Popa. Pentru tânărul

Stanca era un vis împlinit să devină colaboratorul profesorului de fi-

losofie admirat din adolescenţă și elanul tânărului poet se poate

descifra din apariţia semnăturii lui de la primul număr al cotidia-

nului sibian. Pentru Grigore Popa, studentul poet și eseist, care își

făcuse un strălucit renume la Cluj, era în aceeași măsură o bună

achiziţie. Prestaţia sa la ziarul „Ţara“ se deschide într-o paletă largă,

atât cu cronici muzicale, cât și cu recenzii de carte sau prezentări

de publicaţii ale momentului, căci Stanca aducea cu el o fervoare

larg culturală ce-l motivează să devină un spirit of place. Evenimen-

tele consemnate ne ajută să reconstituim itinerariul pe care stu-

dentul Stanca îl urma în orașul său de refugiu ca participant activ la

viaţa culturală a urbei. 

Există o fotografie ajunsă până la noi cu cei trei fraţi, Octavian,

Radu și Horia Stanca. Cei doi fraţi, mai vârstnici cu 13 și respectiv

11 ani, îl încadrează pe Prâslea familiei, ca două coloane de susţi-

nere pe care Radu putea să se bazeze. Primii ani de viaţă petrecuţi

în apropierea preotului Sebastian Stanca, el însuși un temeinic in-

telectual, care a avut grijă să-i faciliteze învăţarea limbii germane, i-

au fost o bună temelie. Apoi, adolescenţa cu un debut prematur,

când publicaţiile de elită ale Transilvaniei i-au găzduit primele exer-

ciţii lirice și comentariile care ieșeau de sub condeiul său, promitea

un viitor literar cert. Cultura bine sedimentată de timpuriu se evi-

denţiază prin rafinamentul disecţiei cu care operează fiecare seg-

ment al pieselor ascultate.

În mod evident, din felul cum scrie, el se simte sibian între sibieni

atunci când introduce momentele remarcabile ale programului mu-

zical pe care tocmai îl prezintă: „Ultimele două săptămâni au mar-

cat, în orașul nostru, o vie și neașteptată activitate muzicală. După

un concert preludial al maestrului Dressler- menit să inaugureze un

„ciclu de muzică de orgă veche și nouă”, trecând printr-un bine in-

tenţionat concert comemorativ Mozart, aceste ultime săptămâni au

culminat - nu mai încape îndoială - în oratoriul de largi proporţii mu-

zicale Pasiunea după Sfântul Matei, de Johann Sebastian Bach. Iată că

n-am exagerat cu nimic-dimpotrivă- spunând că primele accente ale

primăverii sibiene din acest an au întâlnit o vie și neașteptată acti-

vitate muzicală.” 

Precaut în aprecierea rezistenţei publicului la combinaţia propusă

de organizatorii evenimentelor, cronicarul comentează faptul că

„încadrarea fragilă a lui Mozart între două seri Bach, estival de difi-

cile și de morocănoase, poate obosi pe amatorul de artă muzicală

până într-atâta încât un nou recital Mozart sau Bach să nu-l mai

atragă.” Argumentarea unei asemenea radicale prospectări se ba-

zează pe cunoașterea de fineţe a celor doi componiști, cu liantul de

profunzime care îi leagă: „Deși Mozart se regăsește – didactic vor-

bind - în sistemul de angrenaj polifonic al lui Bach, deși înrudirile

dintre anumite preludii și concerte instrumentale ale lui Mozart nu

ne scapă, totuși facilitatea - de comprehensiune a unuia, cât și difi-

cila înţelegere a celuilalt -, creează o discrepanţă nu ușor de trecut

într-un timp scurt și omogen selectat de cei ce au hotărât mai sus-

amintitele serate muzicale.” 2

Modul cum au fost alese piesele, ce ar fi trebuia să reprezinte tri-

Poetul Radu Stanca și viaFa muzicală a Sibiului

Anca Sîrghie

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

3/ 202026



ada axială a muzicii clasice germane, rămâne deficitar tocmai prin

lipsa lui Beethoven din programul dedicat lui Bach și Mozart. Co-

mentatorul, deocamdată student, dar unul care simte nevoia să sa-

lute ca benefică sosirea sa în noul spaţiu de spiritualitate

transilvană, este familiarizat cu tradiţia Sibiului, ceea ce-l ferește de

sentimentul că ar fi intrus în noua sa reședinţă: „Explicaţia de co-

memorare mozartiană, cât și tradiţia lui Bach în orașul care ne este

refugiu nu numai material dar și sufletesc, poate fi susţinută. Noi nu

vrem să o răsturnăm. Căci noi suntem cei dintâi fericiţi că lucrurile

s-au întâmplat așa. Pentru că am avut încă o dată prilejul să ne con-

vingem că stringenta legătură care îi înlănţuie pe Bach, Mozart și

Beethoven este atât de puternică, încât lipsa unuia nu îl face uitat,

ci - paradoxal - îl amintește.” 

Cea dintâi seară Bach a oferit sibienilor Partita, pe cât de vastă, pe

atât de solid construită creaţie a celor 11 variaţiuni pe motivul Sei

gegrüsset Jesu gütig”. Impresia lui de iscusit degustător al splendori-

lor muzicii clasice, pe care o descoperea cu încântare, este aceea că

în acel concert sibian a avut revelaţia lui Bach “cum niciodată mai fe-

lurit și mai variat n-am cunoscut. De la calmul solemn al celei din-

tâi variaţiuni și până la gravitatea gotică a celei din urmă am făcut,

rând pe rând, cunoștinţă cu un Bach inedit în bruscheţea tinerească

cu care trece de la o stare sufletească la altă stare sufletească și de

la un acord la alt acord. Beatitudine, maiestate, veselie, depresiune,

disperare sunt dominantele tonale ale acestui minunat panopticum

interior, care e Partita în unsprezece variaţiuni.”3

Notaţia este impresionistă, căci cronicarul discerne și ierarhizează

pe baza gustului său sigur fiecare piesă ascultată:” Preferinţele

noastre s-au îndreptat totuși cu mai multă simpatie spre acele mi-

niaturale Drei kleine Präludien, unde ne-a fost dat să întâlnim, pe mi-

nunat de simplele teme și prin toate exuberanţele lui Fa major, prin

toate violenţele lui Sol minor și prin toate limpezimile lui La minor,

trei admirabile bibelouri muzicale. În special preludiul în Fa major-

scurt, dureros de scurt- a avut, în construcţia lui (construcţie e un

cuvânt mult prea colosal (sic!) pentru acest preludiu care “nu are

nimic colosal în el” ), ceva debussyan, ceva expresionist-romantic.”

Comentariul merge până la capăt pe firul seratei muzicale, cronica-

rul găsind de cuviinţă să-i rezerve un paragraf întreg dirijorului Dres-

sler, nou prilej de a arunca punţi de legătură între muzică și poezie:

”Felul în care maestrul Dressler a executat acest concert a depășit

cele mai occidentale așteptări. Domnia-sa a stăpânit cele 78 de re-

gistre ale orgei sibiene cu o mână care a știut să se ridice de la ap-

ăsătoare gravităţi la fineţi demne de cel mai gingaș zbor de fluture.

În special pianissimo-urile d-lui Dressler ne-au relevat nu numai un

muzician de subtile resurse, dar și un suflet de veritabil poet.“ 4 Cu

asemenea comentariu publicistic, iată-ne în anticamera creaţiei

poetice:” Cântă-mi din nou din Dietrich Buxtehude/ Bătrâne cantor

smuls din veacul meu!/ În turn acum nimeni nu ne-aude,/ Stăm muţi

în el doar noi și Dumnezeu.//…Afară de noi doi în catedrală/ Sunt

numai sfinţii palizi din picturi,/ Apasă-ţi, deci, piciorul pe pedală/ Și

degetele pe claviaturi!// În fiecare tub veghează-un înger/ Și orga-

ntreagă pare-un heruvar./ Abia aștept să sufăr și să sânger./ Abia

aștept preludiul de cleștar.”( Concert de orgă ) 

Precum poetul, în mod evident, și tânărul critic muzical deţine

toate instrumentele unei evaluări axiologice competente, cum era

de așteptat de la vlăstarul unei familii de intelectuali români tran-

silvăneni în care literatura și muzica aparţinând culturii germane se

bucurau de un adevărat cult. Conformat tradiţiei audiţiilor din co-

lectivităţile germane ale Transilvaniei, comentatorul dovedește o

perfectă cunoaștere a partiturilor cărora nu ezită să le menţioneze

denumirile în limba germană, ca atunci când comentează Patimile

după Sf. Matei de J.Sebastian Bach: „Sunt, în special în partea a doua-

fără îndoială, superioară celei dintâi-, accente care te fac să te în-

trebi dacă într-adevăr cel ce suferă este Hristos Nazarineanul sau

modestul organist Johann Sebastian Bach. Ne gândim, în primul

rând, la aria altui Erharme dich mein Gutt…, susţinută cu unul din

cele mai sângeroase solo-uri de violin din câte ne-a fost dat vreo-

dată să auzim. De asemeni, ne gândim la toate solo-urile baritonu-

lui (Iisus), care, încadrate în general în recitativele tenorului, au un

accent cum numai picturile lui Dürer au mai putut stoarce.”5

Pasiunea lui legitimă pentru muzica lui Beethoven, prezenţă tita-

niană în spectacolul muzical al lumii, îi modelează discursul și atunci

când comentează un alt concert de excepţie, care a fost desfășurat

în sala cinematografului “Corso” de pe strada Regina Maria, artera

principală din centrul Sibiului. Este o dovadă că pentru un concert

excepţional ca acela se cerea găsit un spaţiu adecvat. Prestigiul di-

rijorului Hans von Benda (1888-1972), fiu al compozitorului Franz

Benda, era deosebit, căci el fusese director la Radio Berlin, ca din

1935 până în 1939 să activeze ca director artistic al Orchestrei Fi-

larmonice din Berlin. Tot el fondase în 1932 Orchestra de cameră

din capitala Germaniei, colindând nu doar Europa, ci și Australia,

Asia și America de Sud. La mijlocul lunii mai 1941 celebra Orchestră

de cameră din Berlin concerta la Sibiu. 

Tânărul Stanca își permitea să fie ironic atunci când raportează mo-

desta reacţie specifică pregătirii muzicale prea provinciale a local-

nicilor la reputaţia internaţională a celebrei orchestre berlineze,

care a oferit Sibiului trei seri de muzică germană, două dedicate lui

Bach și între ele o serată mozartiană. Datorită unei discrepanţe me-

nţinute faţă de Occident, ”această amploare colorată cu multă inti-

mitate și căldură “ a seratei muzicale de cameră ”nu reușise să fie

instantaneu percepută de un public sibian caracterizat prin “evla-

via cu care compatrioţii genialului dirijor german au participat la ea.

Abia mai târziu, această amploare colorată cu multă intimidate și

căldură a putut fi sesizată în toate largile și cuprinzătoarele ei mean-

dre, de acei ce au ţinut să asiste la un prilej artistic pe care îl justifi-

cau numai pretenţii occidentale.” Cu alte cuvinte, printr-un

asemenea eveniment Sibiul muzical intra în rezonanţă cu Occiden-

tul la mod concret. 

Esenţiala problemă rămâne în comentariul său alegerea reperto-

riului la un asemenea moment muzical rarisim. Stanca începe cu un

reproș:“ regretul nostru s-a înfiripat doar atunci când am remarcat

încă o dată lipsa lui Beethoven dintr-un program care mergea cres-

când de la Haydn, la Mozart și la Bach, ca apoi să descindă într-o

muzică de o cu totul altă factură, muzica lui Ceaikovski.”6 Preocu-

pat să informeze cititorii ziarului sibian asupra execuţiei pieselor

din programul concertului, Stanca punctează faptul că “într-un oraș

cu o cuvioasă tradiţie a muzicii lui Bach“ nu putea să nu fie bine pri-

mit cel de-al treilea Concert brandenburghez al componistului ger-

man, prilej pentru renumita orchestră de a oferi publicului “o lecţie

splendidă de ceea ce trebuie să fie un Bach.” Comentatorul dove-

dește că înţelege perfect ce solicită o asemenea execuţie, drept care

el informează cititorii că “primul lucru pe care îl pretinde acest autor
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este formidabila muncă pe care trebuie să o depună cel ce se încu-

metă să-l deschidă, muncă ce are menirea să-l urce pe interpret

până pe culmile virtuozităţii.” Este momentul ca ideea să fie expli-

citată prin detaliere:”A fost atâta precizie matematică în concertul

Orchestrei berlineze, atâta efort susţinut și atâta evidentă școală,

încât talentele, incontestabile de altfel, ale orașului nostru au putut

vedea ce însemnează continua, neprecupeţita, formidabila sforţare

anticipativă într-o bucată de Bach.“7

Meticulos în aprecierea fiecărei piese a programului, cronicarul for-

mulează uneori preferinţe sau rezerve personale, dar neapărat ju-

decăţi de valoare: “Vom fi, de asemeni, obligaţi să remarcăm felul

cum a condus d-l Hans von Benda Simfonia B-dur de Haydn în al

cărui Adagio, Allegro s-au concentrat majoritatea preferinţelor

noastre. Alături de un Mozart suplu și diafan ca întotdeauna- cu

toate că supus ingratitudinei unui instrument, cornul, pe care l-a

mai nuanţat, cât îi stătea în puteri, d-l Ernst Friese-, Haydn din Sim-

fonia în B-dur ne-a convins, încă o dată, de necesitatea unei com-

plete reabilitări a acestui compozitor, încă nedreptăţit.8 Impresia

unei bune cunoașteri a partiturii fiecărei piese din concert o lasă

Radu Stanca și atunci când comentează celebra Serenadă a lui Ceai-

kovsky, care a fost dirijată de Hans von Brenda fără a avea notele în

faţă: „După un Andante non troppo scurt și imediat transformat

într-un – ce-i drept, cam sentimental - Allegro, culminaţia partiturii,

de care cu atâta competenţă maestrul Benda s-a lipsit, a fost con-

stituită de valsul, cu toate că arhicunoscut, admirabil.” 

Cronica aceasta muzicală pare creată cu partitura în faţă, atât de

ușor se fac raportările la fiecare moment al interpretării respective.

Când se oprește asupra Elegiei, Stanca știe istoria construirii ei, din

moment ce el notează cu deplină autoritate: „Tema russo cum i-a

plăcut compozitorului să o intituleze, deși cu mult parfum franţu-

zesc și un pronunţat ton romantic stil Berlioz, a schimbat apoi sen-

sul Serenadei în Allegro-ul final, scris cu temperament și cu căldură,

cu toate că nu întotdeauna cu suficientă «știinţă muzicală»”. Ob-

servaţiile cronicarului glisează de la tehnica lui Ceaikovski ca stil

compoziţional spre modul interpretării orchestrale din spectacolul

muzical sibian. El remarcă „aportul excepţional al viorilor, unde se

cuvine deosebit elogiat prim-maistrul concertant care a știut să dea

cea mai promptă replică intrărilor, axând în jurul lui pe toţi concer-

tanţii.” Deși domeniul lui de studiu universitar era altul, tânărul

Stanca dovedește competenţa unui muzicolog, gata să facă trimi-

teri de profunzime legat de elaborarea unei partituri așa cum era

transpunerea de la orgă la orchestrarea pentru coarde a unei piese

de Bach. Surprinzător poate fi faptul că acea piesă nu figurase în

programul concertului, ci fusese interpretată la bis atunci când pu-

blicul a aplaudat formaţia camerală berlineză. Totuși comentatorul

nu este luat prin surprindere, ci asocierile pe care le operează atestă

cunoștinţele unui profesionist autentic: „Minunat însă - poate cel

mai reușit punct- a fost acel Preludiu din Bach, oferit suplimentar, și

transcris de la orgă pentru orchestra de coarde-exclusiv viori-ni se

pare, tot de către Leopold Stokowski. Viorile prime și secunde cari

au executat acest Preludiu, pe care genialul nostru compatriot Ge-
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orge Enescu îl înscrie între bucăţile sale favorite, au realizat un lucru

demn de toată admiraţia. De la talon și până la căluș, toţi concer-

tanţii au colorat degetele de la mâna stângă cu o precizie în ton și

cu o exactitate în intrări entuziasmante. Dar elogiul suprem se

oprește tot la maestrul Hans von Brenda.”9 Ceea ce apreciază, în

fapt cronicarul, la acest renumit dirijor nu este doar modul cum a

condus orchestra, ci și un element mult mai subtil, care astăzi este

cunoscut într-o accepţie largă drept interactivitate, cu aplicaţie în

varii domenii. Dirijorul berlinez la 1941 simţea cât de important este

să se raporteze la publicul de melomani ai Sibiului, cărora a reușit

să le transmit mesajul său artistic, dacă ar fi să-l credem pe Radu

Stanca atunci când afirmă cu o vizibilă încântare: „Mai ales un lucru

a știut celebrul dirijor să creeze: comuniunea admirabilă dintre

scenă și spectatori, comuniune care a străbătut, precum un suflu

prietenesc, tot timpul concertului sala.”1

Ca și în predarea cunoștinţelor prin gestul didactic, dirijarea într-

un stil interactiv implică o capacitate de reflexie a maestrului de la

pupitrul orchestrei, care se revărsa cu tot entuziasmul asupra pu-

blicului ascultător. În lipsa construirii unui asemenea culoar de co-

municare cu publicul ascultătorilor, gestul muzical își pierde

targetul pentru care a fost emis ca interpretare. Or, la Sibiu dra-

gostea pentru muzică își avea o tradiţie temeinică, dar melomanii

locului erau obișnuiţi cu manifestări autohtone, de calitate mo-

destă, de cele mai multe ori. Din această perspectivă, Concertul sim-

fonic al Orchestrei de camera din Berlin fusese primit ca un regal

de valoare interpretativă absolută, pe care publicul putea să-l aibă

ani de zile ca etalon al desăvârșirii.

De la apariţia sa din 1978, Un roman epistolar, cuprinzând cores-

pondenţa dintre Ion Negoiţescu și Radu Stanca în perioada 1945-

1961 a fost primit de public cu mult interes, pentru că în acest

bildungsroman se reflectă drama unor intelectuali români cu firești

propensiuni occidentale încăpuţi în colimatorul comunismului so-

vietizant. Se reflectă în paginile acestei cărţi tragedia condiţiei spi-

rituale înalte, supuse contorsionărilor profesionale și sociale de un

regim totalitar. Ca și în Jurnalul lui Mihai Sebastian, muzica clasică va

fi în permanenţă o temă de dialog epistolar a celor doi prieteni, care

și în acest domeniu se sincronizează perfect. „Am ascultat și eu - se

confesează Radu Stanca - concertele de la Salzburg cu Fischer. Pe

Menuhin nu l-am auzit. Plecase probabil. De altfel acest Menuhin

nici nu m-a prea entuziasmat, când a fost la București. Are, incon-

testabil, o vioară admirabilă și o tehnică de neînvins. Dar cântă

puţin, în virtuoz, pe deasupra bucăţilor. Enescu al nostru îi e supe-

rior; e un muzician în sensul profund al cuvântului, un artist. Me-

nuhin e doar un «violinist», cum Demetriad un «pianist». Adică

rapsod.”1 Radu Stanca clasează, ierarhizează pe marii instrumen-

tiști ai lumii fără teamă de greșeală. Cu o asemenea supra de

măsură în domeniul muzicii clasice, formaţia intelectuală a tânăru-

lui Radu Stanca frizează enciclopedismul, dacă remarcăm faptul că

el era deja afirmat ca poet, filosof și specialist în literatură, unde era

autorul unor piese de teatru. Pe lângă acestea, tocmai repurtase

succese și ca actor. Este știut că în anii ce vor urma, profesia care îi

va capta interesul va fi aceea de regizor la Teatrul de Stat din Sibiu.

Desigur că pe mai departe, receptarea muzicii se va face, fără în-

doială, de pe treapta înaltă a cunoașterii teoriei, a istoriei muzicii

românești și universale. Demnă de interes ar fi o cercetare a moti-

velor muzicale din poezia și din creaţia dramaturgică a lui Radu

Stanca, pentru că ele au în canavaua pe care se edifică imaginarul

scriitorului semnificative teme de o armonie muzicală exemplară1.

Este una pe care dascălul său de filosofia culturii, Lucian Blaga, nu

tinde să o egaleze ca poet. Chiar mai mult, autorul Poemelor luminii

iese victorios în lupta de validare în poezia română interbelică a ver-

sului alb, cultivat consecvent până la ciclul său Nebănuitele trepte

din 1943. Versurile lui Radu Stanca sunt inconturnabil scrise în cheia

unei clasice armonizări sonore, nutrindu-se din atmosfera muzicală

a orașului de pe malurile Cibinului. Selectiv, menţionăm spre exem-

plificare motivul muzical ce are rol de intrigă din poezia Un cneaz

valah la porţile Sibiului: „De dincolo de ziduri se aude/Un cor dum-

nezeiesc, plin de mister./ Fecioarele râvnitelor feude/ Fug din ce-

tate, peste-un pod, în cer.//Înfipt în șea las frânele din mână/

Și-ascult uimit coralul luminos./ Soarele bate-n turn ca-ntr-o fân-

tână/ Și apele îi curg pe zid în jos.” Simbolul luptătorului ce-și lasă

lancea să se înfigă în nisip și își desface platoșa, desprinzându-se de

pintenii din scara calului ca să asculte cuprins de extaz mirificul

coral, cu riscul asumat de a-și pierde viaţa, conduce spre ideea-axă

a crezului său că arta primează în raport cu oricare altă formă de

eternizare a geniului uman.

1 Monica Lazăr găsește asemănări între Radu Stanca și E. T. A. Hoffmann în

Note și comentarii la vol. Radu Stanca, Versuri, Editura Dacia, Cluj-Napoca,

1980, p. 516.
2 Radu Stanca, Ciclu de muzică de orgă. Concertul simfonic Mozart. Pasiunea

după Sf.Matei de Bach., în „Ţara”, an I, din 7 aprilie 1941, p. 2-3 (cronica muzi-

cală). Reprodus în vol. Radu Stanca, Dăltuiri, inedit editorial, ed. cit, p.104.
3 Ibid., p. 105. 
4 Ibid., p. 106.
5 Ibid., p. 107. 
6 Radu Stanca, Concertul simfonic al Orchestrei de cameră din Berlin. La pupi-

tru: d-l Hans v. Benda, în „Ţara”, an I, nr. 27, 15 mai 1941, p.2. Reluat ca inedit

editorial în vol. Radu Stanca, Dăltuiri, Fundaţia Naţională pentru Știinţă și

Artă, București, 2012, p. 138.
7 Ibid., p. 139. 
8 Ibid., p. 139. 
9 Ibid., p. 140. 
10 Ibid., p. 139.
11 Radu Stanca, epistolă către I. Negoiţescu, Sibiu, 8 septembrie 1946, în Un

roman epistolar, Editura Albatros, București, 1978, p.51.
12 Anca Sîrghie, comunicarea Muzicalitatea poeziilor lui Radu Stanca, la Zilele

Antropologiei Românești, ed. a XX-a, la Universitatea „Lucian Blaga” din

Sibiu, în 15 septembrie 2013. A fost publicat sub titlul Sonoritatea muzicală a

versului în poezia lui Radu Stanca în Anca Sîrghie, vol. Radu Stanca. Evocări și

interpretări în evantai, Editura TechnoMedia, Sibiu, 2016, p. 377-386. Vezi și

Muguraș Maria Petrescu, menţionare în Un periplu literar transatlantic, „Ob-

servatorul”, online, Toronto, Canada, 1 noiembrie 2016. 
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Destinul literar al lui Radu Stanca este unul cu totul

aparte. Astfel, Nicolae Manolescu are perfectă dreptate atunci când

scrie (în Istoria critică a literaturii române, unde reia, privitor la ver-

surile poetului, ideile care au stat la baza cronicii sale mai vechi, din

1966) că la apariţia postumă a volumului de Versuri, în 1966, îngrijit

de I. Negoiţescu, Radu Stanca era un poet cvasinecunoscut, cu ex-

cepţia unui grup de prieteni. Este vorba, desigur, de prietenii din

Cercul literar de la Sibiu, legendă și acesta, la vremea respectivă, ca

și poetul sibian mort la 42 de ani. Dintre acești prieteni era vorba

mai ales de I. Negoiţescu, Ștefan Aug. Doinaș, Cornel Regman, Ni-

colae Balotă, cei care n-au încetat nici o clipă, după 1965, odată cu

„dezmorţirea” socială și literară de la noi (ei înșiși debutând și apoi

publicând în ritm susţinut abia la 20 de ani de la formarea Cercului

și apariţia efemerei sale reviste), să scrie pagini memorabile despre

opera prietenului lor. 

Spun aceasta deoarece am avut ocazia, în anii din urmă, să

stau de vorbă cu mai mulţi oameni, mai ales din zona teatrului sau

a literelor, activi în Sibiu prin anii ‘50 ai secolului trecut. Pe vremea

aceea, Sibiul era un raion al regiunii Stalin (fost și viitor Brașov). Des-

igur, Radu Stanca era membru al Uniunii Scriitorilor, în filiala regiu-

nii, de care aparţinea Cenaclul raional „Orizonturi noi” din Sibiu. Nici

pomeneală însă ca Radu Stanca, în afara unor întâlniri de come-

morare (Eminescu, Sadoveanu, de exemplu), să participe, cu lecturi,

la acesta. Astfel că, literaţii de atunci ai orașului, ca și mai tinerii de

prin anii ‘60, habar n-aveau că sunt concetăţeni cu un mare poet

român. Nici despre cerc nu se știa mare lucru, ba, abia după 1965 le-

gendara „aură tragică” a acestuia începând a se discerne, odată cu

„resurecţia estetică” și reconsiderarea lui Lovinescu, maestrul cer-

chiștilor (cel căruia îi fusese adresată Scrisoarea din 1943, devenită

Manifestul Cercului literar), dar și a lui Lucian Blaga, maestru tutelar

al tinerilor anilor războiului și ai refugiului, sibieni de voie, de ne-

voie. Nici oamenii de teatru, colegi ai regizorului și actorului Radu

Stanca, nu știau mare lucru despre opera literară a acestuia. Știau

că scrie piese de teatru, poate și că una dintre acestea, Dona Juana,

primise, în 1947, premiul „Sburătorul” al Asociaţiei „Prietenii lui E.

Lovinescu”. Și cam atât. Amintirile acestor oamenii de teatru (cum

ar fi Paul Mocanu sau Eugenia Barcan) se referă mai ales la munca

de director de scenă a lui Radu Stanca, într-adevăr remarcabilă, tân-

ărului om de teatru datorându-i-se în mare măsură înfiinţarea tea-

trului la Sibiu și apoi creșterea acestuia la cote înalte în epocă. În

presa acelor ani, Radu Stanca a publicat mai ales articole privitoare

la arta dramatică, unele de rezonanţă deosebită, abia în anii 1957 –

58 publicând câteva poeme în reviste din Cluj (chiar în numărul

inaugural al „Tribunei” celei noi), Timișoara sau Brașov. Sibienii ace-

lor vremuri admirau familia Stanca, Radu și Dorina, faimoasa Doti

din poeme, cea căreia îi este dedicat cel mai important segment de

poezii, „Ars Doloris” („Lui Doti, Înger deznădăjduit al tuturor nădej-

dilor mele”), acesta fiind și titlul proiectatului volum de versuri alc-

ătuit de poet în vederea unei eventuale publicări, devenită iluzorie,

dar care a constituit baza viitoarelor volume postume, de la cel din

1966, la singura ediţie critică din opera poetică a lui Radu Stanca,

cea din 1980, datorată Monicăi Lazăr. Îi admirau, mai ales pe Dorina

Stanca, o femeie de o legendară frumuseţe, (venită la Sibiu în 1951,

ca actiţă la teatrul unde soţul ei era regizor), atunci când ieșeau la

plimbare pe „bretter” (pe „centru”, adică pe strada Nicolae Bălcescu,

fostă Ragina Maria) cu landoul în care se afla micul lor Barbu (de-

cedat în 1963, la o jumătate de an după tatăl său, dintr-o incredi-

bilă eroare medicală). În rest, Radu Stanca putea fi văzut, cu statura

sa înaltă și subţire, cu pasul vioi, undeva între strada Lenin, azi An-

drei Șaguna, unde a locuit o mare parte din vremea vieţii sale la

Sibiu (la doi pași de sediul redacţiei euphorioniste de-acum!), apoi

dinspre strada Papiu Ilarian, de lîngă Telefoane (pe această clădire

cu etaj există și o placă memorială, pe care scrie, simplu, „În această

casă a locuit poetul și dramaturgul Radu Stanca, 1920 – 1962”), spre

localul teatrului, la început teatru muncitoresc, unde actorii lucrau

pe gratis, apoi teatru popular și mai târziu „de stat”, (teatru care,

iată, azi poartă numele corifeului care i-a dat glas), aflat la început

chiar în centru, pe strada Gheorghe Lazăr, apoi pe Cetăţii, lângă ac-

tuala Thalie (fost teatru german, înfiinţat în sec. XVIII), sală care a

ars complet în 1949, astfel că pașii poetului s-au îndreptat zilnic, un

deceniu la rând, spre fostul cinematograf Apollo, de lângă Piaţa

Nouăzeci, locaș unde și astăzi se află teatrul sibian, sigur cu oco-

lișuri pe la „Bufniţa” (spre amintirea libaţiilor din vremea crailor Cer-

cului literar, acuma frânt în disparate arce),  spre Subarini, pe

urmele pașilor lui Blaga (poetul din Lancrăm, sat aflat chiar lîngă

Sebeș, „comuna” în care s-a născut Radu Stanca, a locuit, în vremea

refugiului, chiar acolo, pe strada Ion Codru Drăgușanu) sau pe aleea

din faţa Bulevardului, loc favorit nu doar al lui Blaga, pentru că de

acolo se vede perfect creasta mereu înzăpezită a Făgărașilor (loc

care a născut expresia „privirea lui Blaga”), dar și loc favorit al lui

Cioran, acesta zăbovind acolo mereu, cu privirea spre Alpii Transil-

vaniei. Dar și spre strada Fingerling, purtând povară de mari tristeţi

și amintiri, spre Piaţa Aurarilor și spre cea a Peștelui, prin tunele și

stradele de baladă, pe sub acoperișuri cu ochi, într-un Sibiu baroc

așternut peste un gotic spirit, spaţiu despre care poetul și drama-

turgul a scris memorabilele pagini cu titlul „Sibiu, cetatea umbre-

lor”. Dar și seri în care, după repetiţii sau spectacole, împreună cu

colegii săi, pe care i-a crescut în cel mai înalt spirit teatral (cel mai

mulţi i-au fost recunoscători pentru asta, dar n-au lipsit niciodată

răutăcioșii), la vreo bodegă a vremii, unde, conform grelelor vremi

de-atunci, mâncau pâine cu muștar și beau ţuică de casă, la înde-

mâna vreunui șef de crâșmă iubitor de teatru. Dar, la aceste întâl-

niri, sporadice însă, Radu Stanca le vorbea colegilor tot despre

teatru (inclusiv despre o fastuoasă montare a lui Faust de Goethe,

marele neamţ fiind, alături de Schiller, maestrul de necontestat,

peste vremuri, al poetului, montare care, desigur, nici vorbă de-a fi

fost posibilă pe atunci) sau le povestea tot felul de întâmplări,

Stanca fiind un povestitor de excepţie, încărcat nu doar de sensibi-

litate, ci și de umor, trecând astfel peste necazurile pricinuite de

boala care nu i-a dat pace aproape întreaga viaţă (și care i-a provo-

cat în cele din urmă moartea, existând și supoziţia însă că plecarea

din Sibiu la Cluj, cu un an înaintea morţii, și deci renunţarea la aerul

Sibiului și al Păltinișului, benefic pentru plămânii săi harcea-parcea,

a grăbit fatalul deznodământ). În tot acest timp Radu Stanca n-a în-

Aura dramatică
Ioan Radu Văcărescu 
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cetat să scrie, atât poezie, cât și teatru. Toate aceste scrieri au rămas

în manuscris, au fost cu sfinţenie păstrate de Dorina Stanca și au

apărut apoi în volume de versuri sau teatru. 

Și, într-adevăr, mare a fost surpriza în câmpul literelor ro-

mânești, așa cum scrie Nicolae Manolescu, în 1966, când a apărut

volumul de versuri al lui Radu Stanca, editat și prefaţat de Nego,

prietenul, apoi corespondentul de-o viaţă (Romanul epistolar apărut

în 1978 stă mărturie) al poetului de tragică aură. Acest volum, care

cuprinde un număr de 91 de poezii, se bazează mai ales pe texte

scrise în anii ‘40, în vremea Cercului literar și imediat după război,

nelipsind astfel marile poeme (lamentaţiile, baladele etc.), dar și

poeme scrise în anii 50, din a treia perioadă de creaţie, ca să zicem

așa (dintre care nu lipsesc poeme considerate azi de marcă, precum

Vulpea, sau dintre ultimele poeme, ca Toast sau Testament). Mica an-

tologie din 1973, alcătuită de Ioana Lipovanu, cuprinde 61 de

poeme, dintre cele care între timp deveniseră cunocute și apreciate

nu doar de critică, dar și de public. De altfel, sfîrșitul anilor ‘60 și anii

‘70 au reprezentat o perioadă fastă pentru apariţii editoriale marca

Radu Stanca, comentarii la opera sa (între care și cea mai bună ast-

fel de lucrare, credem, „Radu Stanca – poezie și teatru”, datorată lui

Ion Vartic, în 1978), reîntâlnirea, cu anumite prilejuri, la Sibiu sau la

Cluj, a cerchiștilor (și, desigur, rememorarea încărcată de melanco-

lie a anilor sibieni de demult), de punerea în valoare a pieselor de

teatru (mai mult ca apariţii editoriale și comentarii critice decât ca

montare scenică; adică, nu așa cum ar trebui, lucru care a stat și

mai rău după 1989, teatrul care-i poartă numele, de exemplu, ju-

când Stanca o singură dată, în 1994, Dona Juana), cunoașterea sa ca

poet în diverse medii, dar mai ales în cel școlar sau universitar (la

Sibiu, în anii 70, exista „Societatea literară Radu Stanca”, cenaclu la

care participau numeroși tineri literaţi ai vremii). De altfel, în 1980

apare singura ediţie critică a poeziilor lui Radu Stanca, de fapt cva-

sitotalitatea operei sale poetice, împărţită pe cicluri de poeme,

conform volumului proiectat de Radu Stanca antum, cu titlul Doti,

poezia cu același titlul deschizând calea lirică (Ars Doloris, Baladele

Regelui, Fumul ruinilor, Argonaut cosmic, Cina cea de dragoste, cu un

scurt popas în Post scriptum), urmate de Addenda, care cuprinde

poeme din periodice și altele din manuscrise. Poemele din perio-

dice, cu unele excepţii (cum ar fi Poem – Prietenului meu Ioan Ne-

goiţescu, scris mult mai târziu), sunt, ca să zicem așa, dintr-o primă

perioadă de creaţie, situată undeva între 1935 și 1942, când Radu

Stanca publică numeroase poezii (mai ales în reviste din Ardeal, în

„Tribuna” chiar anunţând la un moment dat, prin 1937, un volum

de Versuri, care, desigur, n-a mai apărut niciodată, bănuim că din

pure motive de autocenzură estetică). Sunt poezii scrise, iată, la fra-

gedă vârstă, în vers clasic, cu ritm, rimă etc. și în cel mai pur spirit

al vîrstei, influenţelor locale și spiritului provincial ardelenesc al vre-

mii, adică ori o poezie de factură vag simbolistă ori una de elanuri

vitaliste, chiar panice, ca și de suave rostiri șăgalnic-visătoare, cu un

imaginar poetic de tip mai degrabă rural, în care visata și visătoarea

iubită se scaldă în valuri de lumină primăvăratică sau în aceea de

amurg tomnatic. Dar chiar și-n acest începător demers liric mai

apare câte-un vers, câte-o strofă sau chiar câte un poem întreg care

ne sugerează câte ceva despre atmosfera viitoare a poemelor lui

Radu Stanca (de exemplu poemul Medievală). De altfel, I. Negoiţescu

a observat foarte bine, și foarte devreme, acest aspect, scriind, încă

în 1943 („Curente noi în poezia din Ardeal”): „Fără treceri, Radu

Stanca a intrat brusc, în momentul chiar când pâlpâirile ultime ale

lirei sale minore se stingeau, într-o fază de surprinzător lirism ar-

tistic, turnat în tipare aparent decadente, de simbolism și estetism

wildeian, pe de o parte, și de vibrant romantism, pe de alta.” Într-

adevăr, este aproape de necrezut cum tânărul de douăzeci și ceva

de ani a trecut de la o lirică epigonică, minoră, păstrând din vechea

formulă poetică doar forma clasică a versului, la o poezie de mare

vibraţie lirică. Ce s-a întâmplat cu tânărul de douăzeci și ceva de ani,

încât, brusc, cum zice Nego, a trecut de la versurile minor-senti-

mentale la marile poeme ale sale, precum Corydon, Nocturnă, Ba-

ladă studenţească, Ars Doloris, Un cneaz valah la porţile Sibiului și

celelalte? Motivele sunt numeroase, așa că am putea aminti măcar

talentul poetului, parcă dintr-o dată căpătând o superbă creștere,

lecturile (nu doar Goethe sau Schiller, dar și Vogelweide, Eschen-

bach, Silesius, Uhland, poate Hoffmann și Chamisso), în paralel cu

„resurecţia baladei” promovată împreună cu prietenii sibieni în con-

tra „pășunismului” poetic al vremii (articolul lui Stanca a apărut în

mai 1945 în Revista Cercului literar, la rubrica „Cronica artelor mi-

nore”), conștiinţa necesităţii unei noi atitudini faţă de poezie, ba-

zată pe saltul de la „experienţă” la „construcţie”, apoi desigur

întâlnirea cu Sibiul și atmosfera sa, pe de-o parte germană, pe de

alta, atemporală, ca și, poate, fâlfâitul unei predestinate, preade-

vreme ivită, aripi a morţii, venită ca la un semn în aerul mortuar al

orașului cu grădini-cimitire. De altfel, exact din această perioadă da-

tează eseul – ghid spiritual „Sibiu-cetatea umbrelor”, de fapt un

poem în proză de o înalt-melancolică splendoare despre orașul care

l-a adoptat pe poet ca și cum l-ar fi topit pentru totdeauna în pe-

numbrele sale gotice și-n baroca umbră a acoperișurilor, turnurilor

și pasajelor sale, peste care plutesc divinele sonuri ale cetăţeanului

de onoare al orașului, Johann Sebastian Bach (eseul a apărut în

1944, în „România Nouă”). Ca atare, are dreptate Nicolae Balotă să

ne atragă atenţia că Sibiul constitue placa turnantă a poeziei stan-

ciene: „Căci, versurile lui Radu Stanca sunt, înainte de toate, rodul

victorioaselor lupte ale tinereţilor unui poet care și-a descoperit, de

timpuriu, locul predestinat al vocaţiei sale: burgul baladesc al Si-

biului. Un Sibiu fabulos, cetate medievală în care un dublu roman-

tic al poetului urcă tăcut, cu mîinile la spate, îngusta stradă

Fingerling, cu scări și culoare obscure, cu stradele care-l înghit dintr-

un-ntr-alta.” (în „Umanităţi”, „Radu Stanca în Sibiul Baladesc”, 1973).

Desigur, alături de Stanca, au scris balade, în același spirit, dar di-

ferite ca formulă lirică, Doinaș și Ioanichie Olteanu, cu menţiunea

că, la toţi cei trei poeţi cerchiști, este vorba de „false balade”, așa

cum scrie Nicolae Manolescu despre Radu Stanca în comentariile

critice amintite mai sus, lucru care l-a făcut probabil pe Mircea

Cărtărescu să-l includă pe poetul lui Buffalo Bill într-o serie de pre-

mergători ai postmodernismului românesc. 

Nu e deloc simplu să caracterizazi un oraş ca Sibiul în câ-

teva cuvinte. Descrieri, care mai de care mai pitoreşti, sau file de

cronică, despre arderi pe rug şi decapitări, cavaleri în armură și pur-

ligari, asedii şi domni valahi pribegi, s-au adunat destule cu vremea

(nu însă atâtea pe cât s-ar aştepta cineva în cazul oraşului numit alt-

ădată „Viena mică”, aşezare imperială şi capitală a Transilvaniei), de

la Gerardus Mercator şi Sigerus, la Friedrich Shur şi Radu Stanca. Aş

adăuga aici, la notaţiile despre această aşezare privilegiată și în spi-

ritul poematic stancian că, încă din secolul al XVIII-lea, Sibiul era în-

conjurat de grădini, străinii care l-au vizitat pe atunci numindu-l şi

„oraşul florilor”, în cetate fiind foarte mulţi grădinari, astfel încât,

la 1773, aceştia şi-au înfiinţat o breaslă proprie. Cu timpul, odată cu
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mărirea (dar nu şi decăderea) aşezării de pe râul Cibin (denumire

de la care oraşul îşi trage numele, a se vedea în acest sens cel mai

bun text lămuritor, în „Dicţionarul cuvintelor uitate” al lui Mircea

Valer Stanciu), multe dintre aceste grădini au intrat, rând pe rând,

în perimetrul propriu-zis al oraşului (ca, de altfel, şi vechile cimitire

ale cetăţii, cum descrie Stanca). Astfel, două feluri de grădini s-au

asociat şi au dat mereu farmecul acestui loc, instituind un genius

loci recunoscut de oricine: grădinile de piatră, gotice şi, mai ales, ba-

roce (moştenirea Sibiului fiind în primul rând aceea a barocului aus-

triac, de „mitteleuropa” aşa-zicând), şi grădinile de plante, de arbori

şi flori, între care stejari seculari din stejeretele care acopereau alt-

ădată împrejurimile oraşului adunat pe pantele domoale ale pie-

montului Cibinului, sub pavăza Munţilor Mărginimii. Grădini de

piatră, cu stradele şi case îngrămădite unele în altele, unele peste al-

tele, închipuind un labirint în care te poţi rătăci cu voluptate, peste

care unduiesc acoperişuri cu ochi, uluitoare ca mulţime de forme, şi

ţâşnesc sau se arcuiesc, ca nişte spărturi albastre în cerul întune-

cat, pe fundalul crestelor Alpilor Transilvaniei, mulţime de turnuri şi

turle, într-un turnir fastuos şi tulburător. Grădini cu ploaie de aur şi

castani, trandafiri, tei şi goruni, catalpa şi magnolii, brazi argintii,

gingko şi acăţi, un peisaj, voit sau nevoit, cât mai aproape de natura

pură şi simplă. O grădină de piatră şi sevă, care mereu a dat naştere

unei orgii de nostalgie, o grădină mai ales pentru rafinaţi admira-

tori ai frumuseţilor rănite şi ai savorii lentei disoluţii: ceea ce Mau-

rice Barres numea „voluptatea melancoliei” şi „voluptatea tristeţii”.

Un oraş-grădină cu acoperişul-coronament roşu ca frunzele de fragi

sălbatici toamna, dincolo de lunci, în pădurile ce urcă pantele de

munţi şi poartă amintirea paşilor lui Eminescu, Coşbuc, Goga, Blaga,

Cioran şi Noica. Un oraş în care stradelele poartă încă urmele paşi-

lor lui Radu Stanca, Nego, Doinaş, Balotă, Gary Sârbu şi ceilalţi si-

bieni – de împrumut, prin voia destinului! – care au format Cercul

Literar, adevărata tradiţie culturală a cetăţii, alături de cealaltă

mare tradiţie, a Grupului Thesis. Un oraş-grădină, de piatră şi sevă,

care poartă în sine o idee: aceea a emoţiei artistice, care poate de-

veni, dacă n-a devenit deja, obsesie. Un oraş real, de flori de piatră

şi cristale vegetale (dar în fond un oraş mic-burghez şi provincial),

peste care thesiştii, în anii 30, şi cerchiştii, în vremea vremii lor,

adică în anii războiului, sub aripa magică a lui Lucian Blaga şi apoi,

răspândiţi fiind peste tot de destinul neîndurător, în Ardeal, Banat

şi Valahia Mare, prin talent, solidaritate şi cultură înaltă, comuni-

care orală şi scrisă, întâlniri fulgurante şi activitate revuistică şi edi-

torială, potenţând nostalgia tinereţii sibiene şi transformând-o în

legendă, au suprapus un oraş imaginar şi care a devent mit, odată

cu mitul mereu în creştere al Cercurilor culturale sibiene. Cu ter-

menul lui Michel Foucault, o heterotopie, o juxtapunere de real și

imaginar, un spaţiu valorizat cultural, un oraş pe care nu-l mai

putem percepe azi decât prin acest filtru cultural, în primul rând

poetic, cu cât mai activ, cu atâta mai important în ordinea valorilor

general umane, dar sub estetică zodie. Încă o dată literatura îşi

arată aici valoarea pentru comunitatea noastră. Iar Radu Stanca,

„poet al Sibiului”, și asta înseamnă, pentru că, la urma urmei, rela-

ţia biunivocă: Radu Stanca a beneficiat de un spaţiu urban purtător

de magie, iar orașul a devenit un spaţiu poetic într-o ordine atem-

porală, pe vecie. 

Cât despre această a doua perioadă de creaţie poetică

stanciană, majoră desigur, a baladelor, sau a „falselor balade” (în

competiţie dar și-n complementaritate cu prietenul Doinaș), ace-

stea își păstrează neștirbite prospeţimea și atenticitatea. Poate toc-

mai și din cauza „măștii lirice” autoimpuse de atemporalul eu liric,

ca și din intarsiile numeroase de poveste, de epicitate, măsuri care

nu-și tocesc prea repede pingelele lirice, precum retorica metafori-

zantă. Influenţele baladești la Radu Stanca  vin desigur dinspre spa-

ţiul german (și am amintit mai sus câte ceva în acest sens), dar la

poetul român intervin destule aspecte autohtone pentru a putea

vorbi la acesta de o indenegabilă originalitate. Oricum, este vorba

de balada de tip german, mai veche, medievală, sau mai nouă, pre-

romantică și romantică, iar nu balada sud-europeană, de tip Villon

sau cea specifică provensalilor. Dintre poeţii români Radu Stanca a

fost comparat, în anumite aspecte, cu un Eminescu (cel din Strigoii,

scrie Eugen Simion), cu un Macedonski (spune Negoiţescu) sau cu

un Philippide. Desigur, se pot găsi unele astfel de legături, în pofida

faptului că balada sau poemul lirico-epic de această factură nu are

o clară tradiţie la noi. Baladele stanciene pot fi foarte bine, și au

făcut asta mai mulţi comentatori, plecând chiar de la unele consi-

deraţii teoretice ale lui Radu Stanca, împărţite în trei categorii: ar fi

vorba, în primul rînd, de așa-numita lamentaţie baladescă, de tip ele-

giac, în care un personaj se află într-o situaţie dramatică, sau, mai

precis, tragică (cum ar fi poeziile Un cneaz valah la porţile Sibiului, La-

mentaţia Ioanei d’Arc pe rug, Canossa, Lamentaţia poetului pentru iu-

bita sa, Lamentaţia lui Iuda Iscarioteanul) etc., apoi legenda sau

eposul, de fapt balada eroică, unde este vorba tot de o „lirică mas-

cată”, evocatoare a unor evenimente din alte vremuri, în oarecare

măsură prelucrări ale unor teme cunoscute, în unele cazuri, formal

mai ales, cu influenţe din folclorul românesc (e vorba de poeziile din

ciclul Baladele Regelui, în volumul de versuri din 1973, cel din colecţia

„Cele mai frumoase poezii”, acest segment, din cauza cenzurii, apa-

rând cu titlul Balada lacrimei de aur) și, în cele din urmă, balada pro-

priu-zisă, sau alegoria legendară, în care autorul este totodată

actorul, regizorul, scenograful etc. unui spectacol de zile mari, lied-

uri scenice (cum foarte frumos le-a numit Balotă), segment din care

fac parte alte binecunoscute poeme stanciene: Baladă studenţească,

Buffalo Bill, Fata cu vioara, Liliacul, Arhimede și soldatul, Naufragiu,

Nocturnă, Expediţie, Symposion, Regele visător, Hebrietas Cibiniensis,

Corydon etc. Extraordinar este faptul că aproape toate aceste

poeme, care constituie partea cea mai valoroasă a poeziei lui Radu

Stanca și pentru care poetul este, iată, și azi, prins în linia întâi a li-

ricii românești, au fost scrise într-un interval de doar câţiva ani (un-

deva între 1943 și 1947), în spaţiul poetic fabulos al unui burg gotic

și baroc transilvan și sub aripile unei păsări de umbră și vis. După

această perioadă, Radu Stanca n-a renunţat deplin la sonurile ba-

ladești, însă poezia sa, mai ales cea de după 1950, se îndepărtează

de lirica indirectă, expresia poetică fiind mai degrabă directă, tot

elegiacă, dar cu măștile date jos una după alta, confesiunea având

aici rolul determinant. Tema morţii rămâne în prim plan, însă își

face apariţia, în forţă, și marea temă a iubirii. Desigur, Doti a avut în

acest sens importanţa capitală, iubirea dintre cei doi artiști intrând

în legendă. Ciclul Fumul ruinilor (vezi Invitaţie la o artistă, Pastel, Adio

la prieteni, Cădere, Către steaua mea, Stih, Vulpea etc.), face trecerea,

credem, lină, de la perioada baladescă la cel de pe urmă segment

liric stancian, cuprins în ciclurile Argonaut cosmic (și cu anumite tri-

miteri în timp real, la societatea de-atunci) și Cina cea de dragoste

(cu superbele Argonautică, Aură tragică, Peisaj, Gazel, De ce dai voie

vântului, Ciuta, De-a lungul tuturor hotarelor, Baladă). Și încă două lu-

cruri: Radu Stanca n-a renunţat nici un moment la poema ”clasică”,
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cu rimă și ritm (fie strofă de patru versuri, fie distih, de la iamb și până la endecasilab și hexametru), virtuozitatea sa fiind și

în acest caz exemplară. Doar trei poeme de-ale sale nu sunt cu rimă, dar cu ritm antic: Ca steaua polară, Întâia... și A doua odă

a lui Lactanţiu pentru iubita sa. Cât privește traducerea poeziilor sale, prietenul și colegul cerchist Wolf von Aichelburg l-a

tălmăcit extraordinar în germană, limbă în care, cu siguranţă, ar fi visat și poetul să fie transpus. 

Revenind un moment la receptarea de azi a poeziei sale, prea puţin contează dacă Radu Stanca este sau nu un pre-

mergător al postmodernismului sau chiar este un postmodern. Nu într-o astfel de alăturare stă valoarea literaturii sale. Des-

igur, fire romantică. Bineînţeles, cultură clasică, vastă, literară și filosofică. Da, privire barocă, parcă de pe acoperișurile în mii
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de ape și volute ale Sibiului. Fără doar și poate, teatru, pentru că, nu-i așa, lumea nu-i altceva decât o scenă. Dragoste cu asu-

pra de măsură, în complementaritate, așa cum îi stă bine unui romantic bolnav de tuberculoză, cu moartea („Poetul este se-

cretarul morţii.”). Și Poezie. De linia întâi. Versuri care sunt parcă scrijelite în bronz, și care ne revin în minte cu ușurinţa cu care

respirăm: „Lucrurile lumii acesteia/ Sunt bătute de vânturi ca trestia,/ Numai dragostea noastră stă dreaptă/ În bătaia vântu-

lui și așteaptă.//...// Și-acum iat-o în limpede curgere/ Lunecând prin vâltori, printre fulgere,/ Neatinsă, înaltă imagină./ Pe

când toate în jur sunt paragină...”.
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Trăind la Cluj în același apartament din Piaţa Mihai Viteazul nr.6,

care mai poartă inscripţia „Radu Stanca, regizor”, Dorina Stanca a

împlinit în 27 noiembrie 2015 vârsta puţinilor privilegiaţi ai soar-

tei, care izbutesc să atingă 88 de ani. Am promis să-i fac o vizită

specială, spre a marca această aniversare, așa că spre emoţia

mea, pe când intram, am observat sticla cu șampanie fină și pa-

harele care ne așteptau, actriţa dovedind că s-a pregătit nu numai

sufletește, cum adesea îmi mărturisea că are nevoie de mult timp,

ci și în cel mai mic detaliu organizatoric. Darul meu s-a compus

din 10 afișe ale spectacolelor de altădată, în care ea jucase la Tea-

trul de Stat din Sibiu, alături de poze și caiete – program, cu care

eu doresc să sporesc numărul exponatelor viitorului muzeu, care

va fi organizat în apartamentul ei, unde ea veghease, ca o preo-

teasă într-un templu, întreaga ei viaţă, ostenind să sporească nu-

mărul ediţiilor operei lui Radu Stanca. Nu, despre ea nu accepta

să mărturisească nimic, deși pozele din arhiva familiei trădau

splendida evoluţie a ei ca actriţă a scenei de teatru din Cluj, pe

care s-a întors, după ce a strălucit timp de un deceniu, respectiv

între 1951-1961, la teatrul sibian care astăzi, nu întâmplător,

poartă numele soţului ei.

-DDoorriinnaa  SSttaannccaa: Mă întrebi de ce nu accept să povestesc nimic des-

pre mine? Nu am putut să mă gândesc la succesele mele scenice,

pentru că viaţa mea nu a lăsat loc la așa ceva. După moartea lui

Radu și imediat apoi a fiului nostru Barbu, durerea mea era atât

de copleșitoare, încât singura soluţie mi s-a părut sinuciderea,

pentru că nu mai găseam nicio raţiune de a continua viaţa fără ei.

Nu știu dacă mă poţi înţelege. Într-un rând, am chiar trecut la

fapte, dar am fost salvată de un vecin, care auzise spărgându-se

geamul de la baia mea, unde încercam să-mi iau viaţa.

-AAnnccaa  SSîîrrgghhiiee: Eu știu că familia Stanca, de la preotul Sebastian și

continuând cu fiii și nepoţii lui, este de credinţă ortodoxă adevă-

rată. Religia ortodoxă explică faptul că cel ce se sinucide niciodată

nu se va mai întâlni în lumea de apoi cu cei dragi lui. Nu aţi con-

știentizat cât de greșită a fost o asemenea alegere?

-DD..SS.: Tocmai de aceea, mi-am stabilit o anume formă de penitenţă

în care toate gândurile și proiectele mele de viaţă se întorceau

spre cei dragi ai mei muriţi, nelăsând loc pentru succesele mele

scenice de altădată, care nu au fost nici puţine, nici lipsite de va-

loare. Vedeţi pentru ce doresc ca muzeul de aici să poarte numele

lui Radu Stanca. Dar condiţia mea fizică s-a deteriorat grav, după

atacul cerebral din 2003, apoi după suferinţa provocată de afe-

cţiunea braţelor, a genunchilor. Vezi bine ce greu mai cobor din

pat în ultimul timp. Dumneata care mă vizitezi din anii 1975-80,

când pregăteai doctoratul cu primul studiu monografic dedicat lui

Radu Stanca și eu ţi-am pus la dispoziţie atâtea documente din

arhiva familiei, îţi amintești cum eram eu pe atunci.

-AA..SS.: Da, nici pe atunci nu părea că faceţi loc amintirilor despre

propria carieră actoricească. Le refuzaţi pur și simplu, în mod sis-

tematic. În schimb, vă păstrez în minte așezată între pernele aces-

tui pat în care vă regăsesc și acum, dar având în faţă mașina de

scris, la care multiplicaţi cu toată râvna filă cu filă, opera soţului

dumneavoastră, căci multe poezii și întreaga operă dramaturgică

a lui Radu Stanca rămăseseră nepublicate la moartea lui. De

aceea, nu este o exagerare să considerăm astăzi că tot ce a apă-

rut până în prezent, este direct și indirect rodul strădaniilor dum-

neavoastră, pentru că neobosit aţi oferit arhiva Stanca

O vedetă a scenei de teatru, Dorina Stanca

Interviu
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cercetătorilor creaţiei lui. Cum a fost începutul carierei de actriţă

a Dorinei Ghibu la Cluj?

--DD..SS.: Eram solicitată de mulţi regizori. La un moment dat, în faţa

Teatrului de Stat din Cluj figurau trei afișe și în toate apăream și

eu. În Othello era unul dintre roluri, anume Emilia, care devenise

la fel de proeminent ca și Desdemona. O afirma Marietta Sadova,

nu eu.

-AA..SS.: Era spectacolul pus în scenă la Cluj de Marietta Sadova, cu

decorurile lui Liviu Ciulei, iar traducerea din engleză a textului tra-

gediei shakespeariene o făcuse Florian Nicolau. Pe Desdemona o

interpreta actriţa Emilia Hodiș Croitoru. Surpriza mea aniversară

de astăzi este cadoul cu cele 10 afișe: Hangiţa, cu premiera din 24

nov. 1953, Mireasa desculţă din stagiunea 1951-52 la care Radu

avea ca asistent pe Ion Hândoreanu, (1.75m), Cetatea de foc, 1951-

52, ca a 4-a premieră, Lupii, cu spectacolul din 29 ianuarie 1953,

asistent de regie acelaşi Ion Hândoreanu, Citadela sfărâmată, Su-

flete tari, alături de un tandem cu Viaţa începe din nou 6-8 dec.

1952 și Hangiţa, 9-10 dec 1952. Priviţi afişul la piesa Trei surori, 29

octombrie1953,pe textul lui A.Cehov, ca a șasea premieră Gaiţele

din stagiunea 1955-1956, ca al 200-lea spectacol, în 3 martie 1956,

unde se menţionează că Dorina Stanca interpreta rolul Vandei.

Iată şi Împărătiţa lui Michidon, din stagiunea 1955-56, pe textul Ioa-

nei Postelnicu. În goana superficialităţii zilelor noastre, sunt unii

care au luat doctoratul pe teme din Radu Stanca şi în cărţile lor

scriu Împărăţia lui Machidon în loc de „împărătiţa”. Să-i mai întrebi

dacă au citit piesa?

-DD..SS.: În rolul iubitei lui Chopin, George Sand, ţin minte că aveam

un păr roșu. Cu Marietta Sadova ca regizoare în 1948 am avut un

mare succes în spectacolul Cei din urmă, pe textul lui Maxim Gorki,

în traducerea Emmei Beniuc, spectacol cu care am luat un mare

premiu, care nu mai ţin minte cum se intitula. Vezi dumneata că

memoria mea a suferit după atacul cerebral din 2003. Nu-mi mai

amintesc titlul. În orice caz, încă nu se instituise Premiul de Stat și

numele lui era altul. Jucam rolul Verei, iar personajul Alexandru

era interpretat de Dominic Stanca, despre care pe atunci nu bă-

nuiam că îmi va deveni cât de curând văr prin căsătoria cu Radu

Stanca. Adevărul este că aveam talent și eram foarte solicitată de

mulţi regizori. Am jucat rolul principal în Liubov Iarovaia, în tan-

dem cu Florica Pop.

Foto. Dorina Stancu (Doti) şi Radu Stanca împreună cu fiul lor, Barbu

(1956)

-AA..SS.: Da, Liubov Iarovaia este piesa lui Konstantin Andreevici Tre-

niov, tradusă în limba română de Radu Donici. Regizorul specta-

colului la Cluj era Panait Victor Cottescu. Premiera a avut loc în

noiembrie 1949. Mahora era interpretată de Olimpia Arghir, iar

Dominic Stanca juca în rolul lui Grigore, el fiind foarte solicitat ca

actor, de asemenea .Nu veţi putea crede că zilele trecute vorbind

cu Dorli Blaga despre imaginea divei care eraţi în tinereţe, stimată

doamnă Doti, mi-a confirmat adevărul că eraţi foarte aplaudată și

adorată de mulţi bărbaţi. Așa își amintește de dumneata.

-DD..SS.: Am realizat în 1948 rolul Lidia în Viaţa din citadelă de August

Jacobson, text tradus de Horia Deleanu. În creaţia scenic Domnul

Director General de Alexandru Șahighian regizorul Ion Dinescu m-

a ales pentru rolul Doamna Cristodorescu, iar Otto Rappaport mi-

a dat rolul Tretaieva, împărţit cu Maria Comșa în piesa Burghezii de

Maxim Gorki, spectacol care a avut premiera la teatrul clujean în

primăvara anului 1950. Am jucat pe Calughina în spectacolul Cui i

se supune vremea de Lev Seinin Tur, în regia lui Otto Rappaport.

-AA..SS.: Ceea ce ţin să observ este faptul că la Cluj eraţi distribuită în

roluri diverse de mai mulţi regizori, adică de Ion Dinescu, Panait

Victor Cottescu, Otto Rappaport, chiar de Marietta Sadova și alţii,

în timp ce o actriţă ca Liana Simionescu, care jucase, cum îmi

amintesc, rolul Ziţei în O noapte furtunoasă, părăsea Clujul, pentru

că nu era deloc mulţumită de prea inconsistenta ei activitate sce-

nică, ea stabilindu-se la Teatrul din Turda. Iată de ce vă întreb cum

se explică mutarea actriţei Dorina Ghibu în plină glorie actori-

cească de la Teatrul Naţional din Cluj, unde era titulară, la Sibiu?

-DD..SS.: Nu era vorba de vreun calcul practic al unei actriţe care se

apropia din interes de un regizor. Nu! Era o iubire care m-a co-

pleșit și care ne-a legat până la sfârșitul vieţii. De fapt, Radu

Stanca a auzit de succesul meu scenic înainte de a mă fi cunoscut

direct jucând.

--AA..SS.: O cronică de spectacol semnată în „Contemporanul” de cri-

ticul Simion Alterescu evidenţia în turneul la București al Teatru-

lui Naţional din Cluj interpretarea dumneavoastră în rolul Emiliei

din Othello și în cel al Oliei din piesa sovietică Cei din urmă, despre

care tocmai am vorbit. Dar cum a reușit Radu Stanca să vă cuce-

rească?

-DD..SS.: Când am poposit la Sibiu în turneu, Radu m-a făcut să iu-

besc orașul acela cu farmecul său istoric. M-a plimbat pe sub bol-

ţile stradelor şi pieţelor, pe scările Fingerling, prin piaţetele cetăţii,

pe sub ziduri masive de burg. M-a oprit în biserici să ascult con-

certe de orgă, m-a urcat în saloanele din Palatul Brukenthal, ast-

fel că ceea ce am descoperit alături de el nu avea echivalent la

Cluj sau în vreun alt oraș. Eram vrăjită de el, care mă socotea în

scrisorile trimise mai apoi „anima” lui. Eram încântată de Sibiu,

de el, de tot…

-AA..SS.: Nu numai pe dumneavoastră v-a fermecat cu frumuseţea

orașului Sibiu, ci și pe prietenii lui cerchiști în anii studenţiei. O

mărturisea Ovidiu Cotruș, care considera că o plimbare cu Radu

Stanca prin cetate „echivalează cu o iniţiere”. Din anii studenţiei,

el împreună cu Ion Negoiţescu, chiar dacă era vreme grea de răz-

boi, colinda noaptea parcurile, intrând în turnuri vechi, parcur-

gând stradelele ce „mă urcă și coboară”, cum sună poezia sa,

pregătiţi să dea ochi cu mortul care „se plimbă prin cetate”, cum

avea să fantazeze în versuri, mai apoi. Pentru cel venit din Cluj,

desigur că Sibiul oferă o cu totul altă atmosferă, de o vrajă me-

dievală nestricată. Ce v-a mai atras atenţia la poetul și omul de

teatru care era Radu Stanca?

-DD..SS.: Desigur că m-a impresionat felul cum îmi vorbea și îmi scria,

dovedindu-mi ce sens împlinitor dădea iubirii lui pentru mine, dar

bineînţeles că erau și alţi bărbaţi care mă adorau pe atunci. Până

la urmă, am făcut alegerea pe care o dorea și el. Ne-am căsătorit

în 1951, când m-am și mutat cu postul de actriţă la Teatrul de Stat

din Sibiu.
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-AA..SS.: Este adevărat că atunci când v-aţi îndrăgostit și, desigur, aţi

decis să-l acceptaţi ca soţ pe Radu, aţi venit pe bicicletă de la Cluj

la Sibiu? Îmi amintesc că actorul Avram Besoiu povestea că el se

afla în curtea Teatrului și a asistat la scena aceea uluitoare…

-DD..SS.: Eu eram deja căsătorită cu Radu din 9 iunie 1951 și prin au-

gust m-am decis să-i fac o surpriză. Eram în Cluj și trebuia să sem-

nez un act important pentru situaţia mea, așa că în loc să plec de

dimineaţă, cum proiectasem eu în speranţa că până seara voi

ajunge la soţul meu, am pornit după ora 12.00 pe bicicletă de la

Cluj spre Sibiu. O distanţă de 180 km nu putea fi parcursă într-o

singură jumătate de zi. Era exclus. De aceea, m-am văzut nevoită

să poposesc noaptea la Răhău, în satul tatălui meu, unde am

ajuns pe la ora 21.00. A doua zi am mai făcut vreo 50 km pe bici-

cletă de la Răhău până la Sibiu. Sunt sigură că dacă aș fi plecat dis

de dimineaţă, cum proiectasem eu, eram lângă Radu în aceeași

seară. Vezi ce poate face iubirea? Și tinereţea! Noi suntem tineri,

mult timp tineri, până la un moment dat, când constatăm cât de

mult am îmbătrânit. În momentele acelea eram preocupaţi cu

mutarea mobilei mele de la Cluj la Sibiu. Desigur că am lăsat bici-

cleta la Sibiu și am revenit la Cluj cu avionul, în doar o jumătate de

oră, nu o zi și jumătate cum parcursesem eu drumul pe bicicletă.

--AA..SS.: Despre această escapadă, așezată sub sigiliul triumfului dra-

gostei, i-a povestit Radu celui mai bun prieten, Ion Negoiţescu,

care ar fi trebuit să vă însoţească în acest periplu ciclistic, dar n-a

făcut-o, spre regretul lui Radu. Este o întâmplare extraordinară,

chiar incredibilă pentru mine astăzi, reluată de soţul dumnea-

voastră într-o scrisoare din 27 august 1951: „În săptămâna ce a

trecut am fost fericit, căci am avut-o din nou pe Doti lângă mine.

A venit, cum știi, ca o amazoană medievală la mine, și apariţia sa a

luminat împrejurul meu tot. (s.n.) De cum e lângă mine, totul pri-

mește o aură cerească și exult. Acum, iarăși singur, cu nervii în-

cordaţi de așteptare, fără entuziasmul muncii-numai cu dorul de

ea, mereu cu dorul de ea: să fie lângă mine, aproape, să fie aici ca

să pot fi și eu.” Evident Negoiţescu participase la nuntă, căci în

același Roman epistolar, din care tocmai am citat, apare următoa-

rea apreciere de sinteză, formulată în 17 iunie 1951, adică în

prima lui epistolă de după evenimentul matrimonial: „Mi-am adus

aminte de figura ta ireală din zilele nunţii și mi-am reconfirmat că

dragostea ta e de-a dreptul înspăimântătoare. Văzându-te că iu-

bești atât de mult, mi-e de-a dreptul teamă de tine: o teamă ma-

gică: știindu-te posedat de un demon teribil, care consumă și

reaprinde fără încetare. Tu ești în marele foc al vieţii tale…inima

ta e crucificată.” Eraţi așteptată cu ardoare la Sibiu ca femeie a

unicei iubiri adevărate a lui Radu și nu mai puţin ca actriţă, sosită

cu trena succeselor de la Cluj. Care a fost primul rol jucat pe scena

teatrului la Sibiu?

-DD..SS.: Cel dintâi rol a fost Mirandolina, rolul principal din Hangiţa

lui Goldoni, în regia lui Radu Stanca, cu scenografia Olgăi Muţiu.

Primele reprezentaţii au fost la Tălmaciu, și alte comune din jurul

orașului. Au urmat apoi vreo 10 reprezentaţii la Sibiu, cu un suc-

ces enorm. Apoi alte spectacole.

-AA..SS.: Pe scenă vă adoram. De aceea, vă admiram de câte ori se în-

tâmpla să vă vedem pe stradă. Dar cine nu era încântat să vă

vadă? Foarte curând, aţi devenit o primadonă pentru sibienii ace-

lui timp. Eraţi elegantă. Aveaţi o siluetă impecabilă și un păr negru

care se revărsa pe umeri. Când v-aţi schimbat culoarea părului?

De ce aţi devenit blondă la un moment dat?

--DD..SS.: Îmi amintesc perfect când pentru rolul Monei din Steaua fără

nume de Mihai Sebastian, am decis să-mi schimb culoarea părului,

pentru că îl jucasem în prima versiune având părul negru ca pana

corbului, iar la reluarea spectacolului după doi ani vroiam să fiu

diferită. Era prin 1956, când veneam de la coafor spre casă și mă

speria gândul că băieţelul meu Barbu ar putea să se sperie vă-

zându-și mama cu o altă culoare a părului. Nu a fost așa. El nu a

avut nicio reacţie, ca dovadă că pentru un copil nu contează un

asemenea amănunt, căci mama este mamă, indiferent de culoa-

rea părului.

AA..SS.: Deși mă tem să nu vă obosesc cu asemenea întrebări, sti-

mată Doti Stanca, imediat după Hangiţa, de care alte spectacole

vă aduceţi aminte acum?

-DD..SS.: O altă premieră a fost Viaţa începe din nou de scriitorul so-

vietic V. Subco, spectacol în care jucam rolul unei cântăreţe de

local cu misiune de spioană. Orașul s-a umplut cu afișe și imagini

cu mine dansând într-o rochie șic, cu crăpătură laterală. Acţiunea

se petrecea după Al Doilea Război Mondial și în local apăreau și

niște ofiţeri sovietici. Este tot ce mai știu din el. (Spunând aceste

cuvinte, am văzut-o pe Doti Stanca făcând un efort spre a coborî

din pat cu grijă și deschizând un sertar unde erau plicuri cu poze

de diferite mărimi, cele mai multe îndoite la margini, poze alb-

negru din vremea aceea. Mi-a scos cu gesturi sigure câteva im-

agini cu ea superb de tânără, dansând cu partenerul din acel

spectacol în poziţii ușor senzuale, ţinuta ei vestimentară sublini-

ind linia unui corp ideal.)

-AA..SS.: Privindu-vă, îmi dau seama că așa eraţi pe când noi, elevele

de liceu, vă admiram, pline de visuri, căci eraţi o întruchipare a

frumuseţii aduse la cote absolute. Suplă, înaltă, cu o înfăţișare

caldă și cu părul acela revărsat, care vă sublinia misterul, eraţi o

întruchipare a ceea ce înţelegea Goethe afirmând că „etern-femi-

ninul te-nalţă-n tării”. Ce alte roluri au urmat?

--DD..SS.: Am jucat și în spectacolul Trei surori de A.P. Cehov, alături de

actori talentaţi ca Maud Mary, Vasile Brezeanu, Ion Besoiu, Nicu

Niculescu. Spectacolele erau bine structurate și succesul ne bu-

cura pe toţi. După nașterea fiului nostru Barbu în 1954, am jucat

nu numai pe Mona din Steaua fără nume, ci și pe Irina din Citadela

sfărâmată a lui Horia Lovinescu, în regia lui Radu Stanca. Apoi am

jucat rolul Mariei Stuart, în piesa lui Fr. Schiller, pe care a tradus-

o chiar Radu din limba germană în română.

--AA..SS.: Ce vă amintiţi de travaliul acelei traduceri? Știu că specta-

colul Maria Stuart a avut o montare grea și a atins un record al re-

petiţiilor, parcă 56 la număr. Un frumos succes l-a repurtat Radu

Stanca și atunci când a pus în scenă prima piesă a lui George Ber-

nard Shaw, Casa inimilor sfărâmate. Ce amintiri vă leagă de acel

moment?

-DD..SS.: Să înţelegi, te rog, că pentru mine este un efort enorm să-mi

amintesc de spectacolele de atunci. Este prea obositor la vârsta

mea să reconstitui anumite detalii.

-AA..SS.: Sincer, eu sunt uimită de câte date şi nume exacte puteţi să-

mi spuneţi. Nu intenţionez să vă obosesc şi nici nu cer amănunte,

ci numai ceea ce vă vine firesc în memorie. Nu doresc să faceţi un
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efort, ci doar brain storming… Acum, pentru că v-am dăruit afișul cu spectacolul din deschiderea stagiunii 1958-59 cu Suflete tari, pe tex-

tul lui Camil Petrescu și în regia lui Radu Stanca, care l-a pus în scenă la Sibiu, spuneţi-mi ce amintiri vă leagă de acest moment artistic?

--DD..SS.: Eu interpretam rolul Ioanei Boiu și intram în scenă cu un câine mare. Am avut parteneri actori buni și spectacolul s-a bucurat de

un mare succes, ca tot ce punea în scenă Radu. Am avut un turneu de o lună prin ţară cu Suflete tari. A venit cu noi și câinele acela imens,

pentru care a fost angajat un om, care să-i poarte de grijă și la tren era un vagon special pentru câine. Dar eu lipseam prea mult de

acasă, unde îmi lăsasem băiatul, pe Barbu, cu mama mea. Ce crezi? Într-o zi ei, bunica și nepoţelul au ieșit la plimbare prin centrul Si-

biului și s-au întâlnit cu Nicu Albani, directorul Teatrului de Stat pe atunci. Barbu a dedus că dacă acela este directorul, înseamnă că el

este de vină pentru absenţa mamei lui de acasă, în turneul acela ce cuprinsese întreaga ţară. Așa că l-a apostrofat, cerându-i să dea voie

grabnic mamei lui să se întoarcă la Sibiu, pentru că el nu mai poate sta fără ea. Îţi dai seama ce scenă a fost aceea?

-AA..SS.: Aveţi în mine pe unul dintre spectatorii tineri de atunci. Cred că am văzut de mai multe ori acel spectacol, care mi-a rămas foarte

puternic imprimat în gând. Vă văd suplă, înaltă, cu părul bogat revărsat pe spate și plină de mister. Graseiaţi cuvintele, ceea ce pentru

un actor putea să fie o deficienţă majoră. Dar dumneavoastră aţi avut harul de a transforma deficienţa aceasta de pronunţie într-o ca-

litate, care sporea farmecul personal. Eraţi minunată! Dar cum în rolul Ioanei treceaţi de la iubire la dispreţul boieroaicei, eu mă si-

mţeam solidară cu Andrei Pietraru și sufeream alături de el. Acum realizez că viaţa dumneavoastră de actriţă s-a constituit din trei

momente distincte, căci după prima tinereţe, cu succesul debutantei splendide la Cluj, a urmat pasul spre Sibiu, unde v-aţi maturizat,

dobândind o nouă siguranţă în joc scenic timp de un deceniu, când aţi fost o divă inconfundabilă. Cu această experienţă scenică deci-

sivă, bine acumulată sub îndrumarea lui Radu, care v-a modelat, aţi revenit la Teatrul Naţional din Cluj, unde aţi continuat să urcaţi pe

scenă. Cum a fost primită actriţa Dorina Stanca la Teatrul Naţional din Cluj după întoarcerea din 1961?

--DD..SS.: Ţi-aș arăta numai textul din 1965 al prestigioasei regizoare Marietta Sadova, care mă felicita pentru un nou rol interpretat în spec-

tacolul ei: „Îţi urez și pe viitor succese și te sărut pentru măreaţa creaţie din Undina”. Eu jucam rolul Berta în spectacolul Undina, pe tex-

tul lui Jean Giraudoux, un text tradus de Otilia Cazimir. Desigur că nu am lipsit de la premierele pieselor soţului meu. Am fost la Timişoara

când a fost premiera absolută a lui Oedip salvat, la Iaşi la Dona Juana, la Sibiu la Povestea dulgherului şi a frumoasei lui soţii.

-AA..SS.: Ca femeie strălucită prin frumuseţe și talent, destinul v-a ales o linie ascendentă, căci în anii ’75-’80 eu am citit scrisorile de dra-

goste pe care Radu vi le trimitea din orice turneu, care vă despărţea fie și numai pentru câteva zile. Eram uluită de adâncimea gândirii

lui, căci nici măcar Mihai Eminescu nu scrisese ceva atât de înalt iubitei lui, Veronica Micle. Vă spuneam atunci că de departe, sunt cele

mai frumoase scrisori de iubire pe care eu le citisem vreodată. Vă îndemnam și chiar v-am implorat să mi le încredinţaţi spre a le pu-

blica într-un volum de sine stătător. Mai ţineţi minte ce răspuns îmi dădeaţi atunci? Anume că asemenea mărturisiri sunt prea intime

ca să fie date publicului larg. Repet acum și aici concluzia mea de atunci, anume că dumneavoastră vă privaţi în felul acesta de o dreaptă

mulţumire, cea de a vedea că cititorii vă vor admira nu doar ca actriţă, ci și ca muza nedetronată a celui mai înflăcărat și inteligent tru-

badur al întregii noastre literaturi. Poate că Ion Vartic, colegul meu, care a publicat în revista „Apostrof”, Cluj, an XXIII, nr.12 (271), 2012

o bună selecţie din epistole, va împlini la timp acest vis al meu, ca dumneavoastră să vă bucuraţi de satisfacţia meritată, iar publicul să

dobândească un model înalt, unic, de trăire a sentimentului dragostei. Nu am folosit deloc întâmplător cuvântul „model”, pentru că la

început de secol XXI, când valul libertinajului pare de nestăvilit, scrisorile de iubire înaltă, monadică și “monoteistă” ale lui Radu Stanca

ar putea contribui la o redresare morală, constituindu-se ca borna unui reviriment indispensabil revenirii la o normalitate, ce pare com-

promisă în acest ceas.
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AAmmpprreennttăă

De ce oare mersul mi-e nesigur 

mă târăsc ca un un vierme spre miezul fructului

devorând obstacolele pentru a ajunge la ţintă

- adevărul pe care încă nu îl știu

dar nu pot rupe în dinţi decât o gură de fericire

rod lacom fără să respir

în urmă rămâne un tunel 

cât umbra trupului meu

- e vidul din  fericirea răpită lui Dumnezeu

îmi amintești în fiecare ceas 

îmi șoptești

ești doar un vierme înșurubat în fruct

șuierând

când bate vântul dimineţii 

AAșștteeppttaarreeaa

Seara când se întorcea de la fabrică

tata își tăia bătăturile palmelor cu briciul

le așeza tacticos  pe un colţ de ziar

literele de plumb se imprimau pe carnea moartă

așa se lipesc cuvintele ziarului de sufletul  poporului

reflecta el analizând fiecare bucată 

apoi le scutura în soba de tuci

hârtia de jurnal întruchipa o ţigară

din chiștoacele strivite în scrumieră

o aprindea de la un tăciune 

fumul ieșea din nări

pufăi ca un furnal tată

tavanul se înnora

iar el deschidea ochiul de geam

se uita a pagubă

ce vezi tată în întuneric

arunca mucul ţigării în curte 

- un mic meteorit aterizând în iarbă- 

am vrut să ochesc o stea 

mi se părea că nu e tata ci meșterul timp

își privea palmele batjocurite de brici

bătăturile vor creste din nou

și bătăturile inimii vor crește

și bătăturile gândului la fel

viaţa va fi acoperită de carne moartă

până când meșterul timp 

își va tîrî mantia peste vatră

dar știu că Tu îl vei demonta într-o zi

îi vei unge fiecare bucată cu vaselină

îl vei închide în cufărul uitării

și oasele tatei vor lumina în pământ

va crește carne nouă pe ele

prin ochiul de geam va străluci sărbătoarea

palmele lui moi îmi vor mângâia faţa din nou

ÎÎnnsseettaatt  pprriimmaa  SSaammaarriiaa

În dimineaţă de Paști cand ne întorceam de la slujba de Înviere

tata ne arăta locul pe unde cursese cândva râul morii

ne povestea cum pe luciul apei

se hârjoneau raţe si gaște

și în fiecare zi de sărbătoare

morarul oprea măcinatul

ridica stăvilarul

și râul seca iar tata își amintea

se zbăteau pe uscat 

clenii și mrenele cu solzi de argint

îi adunau copiii și  la fiecare început de săptămana era dezlegare

la pește

dar Tu îmi spui că cine vine la Tine

niciodată nu va mai flămânzi

pentru că ai împărţit in lume 

în vremea când umblai pe pământ

cinci pești și trei pâini

pe care ni le înmulţești

în fiecare dimineaţă

în traista Ta de veșnicie

și cine vine la Tine 

nu va mai înseta

cum odinioară tu ai însetat in Samaria

și în fiecare inimă

vei sădi un izvor

îl vei împrospăta 

la primul cântat  de ziuă

al cocoșilor

undele i se vor prelinge pe sub

crengile pomului fără început 

Ioan Barb

Poezie
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și fără sfârșit

nu va seca niciodată

așa cum a încetat să curgă râul morii

oricine va vedea  

în oglinda valurilor

cum toate lucrurile din jur

s-au înnoit

FFâânnttâânnaa

Când ajungea seara acasă

tata se descălţa de cizmele de cauciuc

le lăsa lânga scări și așeza peste ele ciorapii groși

împletiţi de mama în nopţile cu ispite

din lână se ridica un fuior de abur

tata își cufunda picioarele în lighean

apa fierbinte îi ardea degetele

să mai torn apă rece tată

lasă că e bine 

tot așa ne ard patimile  viaţa

aburul îi îmbrăţișa genunchii 

să nu adormi tată 

dacă mă topesc și curg în lighean

ochiul ligheanului seamănă cu ochiul fântânii

din livadă

m-am crăcănat astă vară pe pietre

și am coborât să scot ciutura cu lanţul rupt

atunci am simţit lineștea Ta răcorindu-mi măruntaiele

deasupra arșiţa lumii îmi ardea creștetul

să nu cazi  ai grijă că pietrele sunt alunecoase

stai liniștit tată gândurile omului

sunt și mai alunecoase

să nu cad în hăul din mine să nu cad

dar Tu îmi potrivești pașii pe pietre cu mâna Ta

îmi arăţi că sunt pline de mușchi

să am grijă când mă scol și când mă culc

să îmi îmbăiez mintea în ciutura cuvintelor 

fântâna nașterii va aburi din nou

și mă va  încinge auraTa 

de jur împrejur

PPiiaattrraa  ddee  vvaarr

Doamne

sunt ca o piatră de var

ruptă din munte

arsă și stinsă în apa

gropii zidarului

din tăria făpturii mele nu a mai rămas

decat o pastă albă

pe care ai tăinuit-o să se sedimenteze

în inima ta o vreme

ca un aluat pentru o plămădeală nouă

pregătit pentru știinţa

vieţii de după 

călătoria terestră 

imi faci să straluceasca numele

sub cupola sub care mă conduci

de pe autostrada sîngelui învechit

în infinit

cînd vremea dospirii s-a împlinit

ţi-am auzit vocea la ușă

îmi spunea că tu ai răbdare să baţi

cand am deschis ușa 

din mine a ţîșnit o vîna de apă

cu valurile imaculate

spre cîmpia ce nu se mai sfiârșea

aripi mari măcinînd timpul

băteau băteau

SSttiiggmmaatt

Viaţa mea este o mușcătură pe braţ

o amprentă cu origini neidentificabile

are contur violet și firicele vineţii

din care răsare infinitul direct de sub piele

colorează  abisul

cineva îmi schiţează în tuș

destinul

un nimic de care voi da socoteală

făuritorului de culori

mă va adăposti sub haina sa

va mătură cu mantia zăpezile

troienindu-mi-le în în vedeniile iernii

până când sufletul se va rupe și va striga

viaţa mea este chiar mușcătura sublimă

încrustată pe pielea bolnavă

urmele dinţilor tatuând

gânduri străbătute de meteoriţi

fulgerele lor lipite în coadă

desfundă ţevile nemuririi

încă văd  niște înstalatori zeloși ieșind din subsol 

luminându-mi ferestrele dinspre  miazănoapte

să pot contempla imensul laborator

în care mă asamblează

febra colorează  sala de așteptare

încerc

să înţeleg acest stigmat

răsucit în cochilie printre neliniști

urmele dinţilor pe pielea uscată

rotindu-se în contra mișcării de rezoluţie

și îndurarea Ta întruchipând un cerc protector

un fel de edificiu conceput în Insula Paștelui

din care strig

DDiinn  vvoolluummuull  „„CCeettăăţţiillee  ddee  ssccăăppaarree””,,  

îînn  ccuurrss  ddee  aappaarriiţţiiee  îînn  aacceesstt  aann  llaa  eeddiittuurraa  ȘȘccooaallaa  AArrddeelleeaannăă,,  CClluujj  NNaappooccaa..  
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ZZiidduull  ccuu  ccăărrţţii

Pe marginea zidului, sprijinindu-l,

Un rând de cărţi vechi,

Așa, ca un strat de lemne tăiate,

Puse la uscat, pregătite din timp,

Din vară, pentru la iarnă, 

Să dea căldură –

Clădirea, înconjurată de cărţi,

Părea apărată –

Cărţile își dădeau frumos mâna

Ca să nu lase pe nimeni să treacă,

Să rupă zidul, să strice șirul, 

Să taie, ca la „ţară, ţară, vrem ostași!”

„Pe cine?”

Cărţi la întâmplare, fără nicio ierarhie, 

Catalogare de bibliotecă, 

Lanţ viu, cine cu cine se ia de mână?

Ce autor cu ce autor se-nvecinează?

Un amestec de epoci,

Oricum nu contează –

Cărţile acestea vechi, o ruină,

Pe sub o clădire ce va ajunge și ea o ruină,

Cărţile acestea rupte, îngălbenite, jerpelite,

Ca niște haine vechi, prea mult purtate,

Ce nu mai prezintă niciun interes,

Nu te mai atrag nici măcar pe tine, 

Obsedat de-a dreptul de cărţi, 

Și tu te sfiești să le atingi,

Cărţile acestea, de la distanţă,

Îţi aduc aminte de Homer, de Shakespeare,

De Goethe, de Alighieri, de Cervantes,

De Dostoievski, de Borges, ah, „Cartea de nisip”!

De Neruda și alte sute, mii de nume,

Poate înrudite cu noi, poate rudele noastre neștiute –

Cărţile mele nu sunt printre ele,

Cărţile mele sunt încă noi

Și mă încearcă un sentiment de milă

Faţă de ele, că poate într-o zi

Și ele se vor învechi

Și atunci propun un lanţ de computer

În jurul zidului,

Pe care cineva să-l protejeze de ploaie, 

De vânt, de furtună –

Biblioteca sprijină materia pe dinafară,

Cărţile, cu duhul lor, sunt jertfa din temelie,

Cărţile nu vor lăsa lumea să se dărâme...

CCooppaaccuull  ddiinn  ccaassăă

Fiecare lucru din casă e dintr-un copac

Și noi suntem din copaci,

Ca pianele Bechstein,

Ce sună impecabil de fin,

Stejar, fag, brad, măr, păr, prun,

Masă cu scaune, dulap,

Fereastră bibliotecă, pat,

Esenţă gata oricând să devină cenușă,

Aceeași cenușă, indiferent dacă a fost

Drept sau adus de spate, verde sau uscat,

Cu rod sau fără de rod, 

Fructifer sau conifer,

Copacul din care suntem

Crengi, arcade ale peretelui,

Arcade ale ochiului, figuri sculptate

În piciorul mesei, modele în ape, 

Copacul de lemn înfipt în lut...

FFeemmeeiiaa  ddee  bbuuzzuunnaarr

De mult mi-am propus să număr câte buzunare ai

Și tot intervenea câte ceva și spuneam lasă!

Am tot încercat, dădeam aproape răspunsul corect,

Numărul final, ce victorie, hai, rostește-l, dar imediat spuneam
lasă!

Apoi, mi-a venit ideea că ai buzunare și pe dinăuntru

Și iar mi-am spus lasă!

Într-o zi le-am căutat bine, singură, în liniște, le-am găsit

Și am ajuns la concluzia că sunt multe, dar mi-am spus lasă!

Deodată, m-am gândit la buzunarele care nu sunt la haine,

Elena M. Cîmpan

Poezie
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Nici pe dinafară, nici pe dinăuntru, 

La acele buzunare din dosul pielii, din căptușeala inimii,

Din dreptul genunchilor și al coatelor,

De la dunga frunţii și din tivul pieptului

Doamne, câte buzunare!

N-am să le pot număra niciodată

N-am să le pot ști pe toate –

Mă întreb în care buzunar sunt eu,

Cartea ta de buzunar,

Unde mă ţii, într-un loc știut sau neștiut, 

Ascuns sau la vedere

Dar mai bine lasă!

MMuuzziiccaa  ssâârrbbeeaassccăă

Seara, pe plajă, muzica pleacă ultima,

Ea rămâne să închidă umbrela de soare,

Să strângă șezlongul, să adune resturi de la turiști,

Să se asigure că marea e în siguranţă

Până mâine dimineaţă –

Muzica, neobosită, se îngrijește 

De gândurile rămase,

Neduse până la capăt,

De cei ce nu au dansat,

Poate nici n-au auzit-o –

Cum să nu observi muzica sârbească

Vara, la mare, 

Când te răscolește ca pe un nisip,

Dimineaţa, devreme...

MMaarreeaa  nnuu  mmaaii  aarree  ssaarree

Mi-aduc aminte cum,

După ce ieșeam din mare,

Din valuri, cu zgomot,

De clopote verzi,

Și mă-ntindeam la soare,

Ca-ntr-o rugăciune, 

Sarea se usca pe pielea mea

Și eram albă,

De calcar, de marmură, de zid,

Și sarea mi se făcea scoarţă,

Ca peste un copac ce respiră,

Cu toate frunzele,

Și-aș fi putut rămâne statuie de sare,

Dar imaginea este doar în mintea mea,

Pentru că astăzi

Marea nu mai are sare

Decât foarte puţină, doar pentru ea...

TTooaammnnăă  ddee  ttrreessttiiee

O duminică în ţara de stuf

De trestie

În delta transilvană, la Sic,

Un fir legănat, prin firele înalte,

Mai înalte decât mine,

Mai înalte decât tine,

Un dans fără pași,

Încă neinventat,

Într-o sală mare, de bal,

Elegantă și deschisă, în aer liber,

Dansul câmpiei în soare –

Duminică de septembrie

În câmpia galben – gri,

Pe o punte de lemn,

Ca o scară orizontală,

Trei foișoare arhaice,

Popas –

Frunze lungi și ascuţite, 

Peste braţe ușoare și clare, 

Soare rotund și fierbinte,

Peste fruntea mirată,

Peste umerii obosiţi –

Trestia tristă tremură trupul meu

Dus- întors

E drumul de toamnă

Toamnă de stuf

Toamnă de trestie

Și ne lăsăm mângâiaţi

Pe dinăuntru...

PPââiinnee  mmuucceeggăăiittăă

Cine vrea să mucegăiască

Să intre în pâinea mea

Pe care n-o arunc

Și mă uit la ea

Ca la o amintire cu gust bun –

Cine vrea iertare

Să aștepte în pâinea mea

Nearuncată
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Pentru că este păcat 

Să arunci pâinea

Sub orice formă a ei –

Tot timpul m-am gândit 

Ce să fac cu pâinea veche?

Un muzeu...

SSeeaarraa  îînn  vviittrriinnee

Degetele de la picioarele goale

Ca de marmură albă

Ale bărbatului din vitrină

Desculţ, lângă o pereche de 

Pantofi strălucitori...

Degetele acelea singure

Le-aș fi luat cu mine

Le-aș fi numărat, mângâiat,

Fiecare oscior – fior...

Doar noi pe strada slab luminată,

Eu de o parte

Și el de cealaltă parte de sticlă,

Eu îl vedeam el se uita fără ochi

Doar două găuri de plastic –

Degetele de la picioare

Și luna bătea direct pe ele,

Ca un felinar...

SSccrriissooaarree  ccăăttrree  ssccrriissooaarree

Dragă scrisoare,

Îţi scriu pentru că

Nu-ţi mai scrie nimeni

Și pentru că nici mie

Nu-mi mai scrie nimeni

Suntem două scrisori 

Pe cale de dispariţie,

Să ne mai scriem una la alta...

RRiittuuaalluull  mmeeuu

Am văzut multă lume

Am fost în multe ţări

De câte o dată, de câte două ori

Sau mai multe, 

Regretul meu este că niciodată

Nu am avut timp suficient

De oprit, cât am dorit,

Și nu m -am așezat să stau

Unde îmi plăcea, până intrau 

Muzeele de tot în ochi, 

Și mările, și munţii, și plajele, 

Și turnurile, și tot...

Nu am luat, iar și iară,

Detaliu cu detaliu,

Așa cum povestește Marina Constantinescu

În ritual, despre câteva zile petrecute la Voroneţ –

Gândul îmi era că poate mă voi mai întoarce peste tot

Dar așa ceva nu există

Să mai fiu acolo unde am fost, 

Să mă pot opri îndelung, 

Fără ca cineva să cheme,

Hai, pleacă autocarul, mașina, avionul!...

LLuummeeaa  ddrreeaappttăă,,  ccaa  oo  lliinniiee,,

ddiinn  ccee  îînn  ccee  mmaaii  ssuubbţţiirree  șșii  uușșoorr  ddee  rruupptt

Nu, nu!

Lumea nu se înalţă la cer!

Trupul ei, sufletul ei, gândul ei nu urcă,

Ci coboară înspre pământ,

Cu picioare, cu mâini, cu tăcere;

Lumea e o monedă caldă

Apăsată de o nelume rece și necunoscută;

Ziua strânge, noaptea strivește,

Lumina obosește, întunericul doare;

Deasupra lumii trec zilnic păsări călătoare,

Lumea se micșorează,

Cu câte un an, cu câte un prieten,

Până ajunge o lume mică,

Din măreţia-i doar o urmă;

Ne străduim,

Dar suntem caraghioși la vârsta noastră,

Gata să ne uscăm ca frunzele...

Nu, nu!

Lumea aceasta nu se va înălţa niciodată la cer!

* * *

mă învelesc în oase

ca un poem în cuvinte

păsările cerului

cu aripi de pămînt
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vor sta de pază

să nu-mi evadeze

pămîntul din trup

cuvintele

mă cheamă înapoi

în poemul scris

oasele

s-au retras

triste

în iarna 

unei zăpezi

a morţii

cerul a

adormit

în sîngele meu

cu fereastra

deschisă

* * *

am crezut 

că moartea mea

va schimba

structura universului

și am lăsat

oaselor

drept moștenire

cerul și pămîntul

ieri

m-am întîlnit

cu un nor alb

astăzi

cu altul

am luat ceasornicul

din buzunarul 

de la piept

am curăţat 

lutul de pe el

dăruindu-l 

unei păsări

în aplauzele 

oaselor

* * *

îmbătrînesc

printre oase

intru în iarna

trupului meu

cuvintele se așază

fiecare în răsăritul

unui vers

mă simt un poem

dedicat cuvintelor

cerul s-a apropiat 

prea mult

de moartea mea

și de istoria unei

inimi de zăpadă

ies din trup

în călătoria ninsorii

pămîntul rămas

captiv în oglinda lunii

nu mă poate vedea

sub talpa întunericului

din dimineaţa lumînării stinse

distanţa dintre moarte

și viaţă sînt eu

vorbesc din nou

limba ceasornicului

necunoscut stelelor

de unde apăruse

îngerul albastru

al curcubeului

întreb șarpele 

alb al norilor

soarele 

din privirile pruncului

nou-născut

în trupul meu

m-a lăsat fără replică

oasele

rîdeau fericite

m-au învins

și eu

nu am știut

Dumitru Cristănuș

Poezie

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

433/ 2020



* * *

înaintez 

printre oasele

trupului meu

ca printre litere

și cuvinte

moartea să fie

doar un poem

o clipă

se întîlnește

cu o altă 

clipă

între două vieţi

pîmîntul

îmi dă de veste

cerul e pustiu

o lumină verde

mă respiră

eram miresmă

furată

din apusul soarelui

du-te mai încolo

printre oasele mele – 

îi spun cerului

pînă răsare luna

voi fi vindecat

în tăcerea

unei cununii

a ninsorii

ies din timp

stau și fac autostopul

pe șoseaua nemuririi

mai fur

încă o rotaţie

a pămîntului

îmi privesc 

chipul de ceară

în flacăra

unei lumînări

un cal înaripat

tropăie 

prin single meu

prăfuit de memorie

cred că sînt

cel mai bătrîn

mort al morţii

cîntînd

în vîrful unui 

stejar

de întuneric tînăr

primesc pedeapsa

lătratului cîinelui meu 

Roșu din lanţ

moartea 

se întoarce vie

în oasele mele

și eu nu știu

să mor

să înviu

sau să fiu

eu însumi

atît de senin

pe cerul pămîntului

îmbrăcînd moartea

în fotografia

vieţii

* * *

și ce frumos 

este

să îţi asumi

pasiunea morţii

pentru tine

să lași oasele

libere căutîndu-și

cerul

pînă cînd

flacăra oglinzii

te va cuprinde

din cenușa oaselor

nu au mai rămas

decît cuvintele

care au înviat

în poemul

trupului meu.
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Petrache se uită în curtea vilei sale şi o văzu pustie şi bă-

tătorită. Hei, ce vremuri la ţară altădată, când curtea fierbea de oră-

tănii şi câini şi pisici, de nu aveai pe unde să calci. Tare dezolantă

mai este pustia oraşului. Ce ai putea face aici, dacă nu ai de dat apă

şi mâncare animalelor, nu ai o ţarină ca s-o ari şi s-o semeni şi să cu-

legi, în toamnă, de pe ea, bunătăţi pentru gură. Legume, rădăcini,

tuberculi, graminee, cereale. Orăşeanul e făcut să muncească în

birou şi vorba aia, din fund munceşti, din fund mănânci. Şi-i făcut să

citească întins în pat şi să se uite la televizor tolănit în fotoliu. Nu-şi

foloseşte nici oasele, nici muşchii, nici tendonul lui Ahile. Pe când la

ţară hămăleşti ziulica întreagă, de dimineaţa până seara şi trupul

îţi este viguros. Petrache ieşi în balcon, se aşeză în salteluţa unui

scaun şi se uită lung la cer. Îi plăcea în balcon, era amenajat, avea

ghivece mari de flori, iar pe pereţii laterali atârnau, pe stative şi gră-

tare de grădină, plante agăţătoare. Mobilierul era frumos şi comod,

ca într-o casă de domn. Nu era un balcon prea mare, ca să-i spună

terasă, dar nici mic nu era. Căscă. Ochii îl cam jenau şi îi închise. Se

pare că aţipi, dar se trezi curând din pricina unor trosnituri şi poc-

nituri parcă de lemn frânt şi a unor vociferări de glasuri omeneşti ce

strigau. Deschise ochii şi ce să vezi? Parcă era în visul cel aşa de bine

amintit, încât i se părea că a fost ieri, când corabia fantomă, ce purta

sufletele răposaţilor, era să dea peste el şi prietenii săi l-au ridicat

la bord, ca să-l ducă în rai. Se frecă la ochi, da, ea era, Arca, în toată

maiestatea ei. Ea trosnea. Să fi fost arca lui Noe aidoma? Se prea

poate. Era departe şi venea spre el şi tot creştea. Era gigantică şi bu-

tucănoasă, aşa cum o construiseră în livada de pruni a conului Ma-

nolache, la îndemnul colonelului Vărzaru, ca să salveze demnitarii,

dar sătenii le-au luat-o înainte, s-au căţărat pe ea cu mic, cu mare şi

cu animalele gospodăriei lor şi alte acareturi şi-au chiuit pe punte şi

căciulile le-au aruncat în vânt, când Arca a pornit pe mâzga din mă-

tasea broaştei, alunecând spre Bucureşti. 

— Iat-o că a ajuns, strigă Petrache şi se ridică în picioare,

ca s-o vadă mai bine. 

Ea îl trezise. Trosnea din toate stinghiile şi încheieturile, în

vreme ce se deplasa, cam prea iute, pe iarba prăzulie a pământuri-

lor cumpărate de Petrache, pământuri numite Pipera. 

Pe punte văzu siluetele ţăranilor care se zbuciumau, voiau

să facă şi să dreagă pentru a frâna şi-a opri corabia cea fără de ca-

targe din mersul ei impetuos, corabie clădită ca un pântec fără lo-

comoţie sau cârmă, bună doar să plutească în derivă. Cine ştie pe

unde va fi rătăcit, de când a pornit la drum din Scăeni. Cât a rătăcit,

ştia Petrache. De când a plecat şi până a ajuns. A ajuns în acea zi bi-

necuvântată de lumină şi cântece de păsări şi flori de cireş, când el

adormise în balcon. Era ceva timp! Dar dacă nu măsori cu orologiul

timpul, ci pui în minte la un loc evenimentele, duratele dispar. Aşa

că lui Petrache îi păru că mai ieri Arca a plecat din Scăeni şi iat-o

deja în Bucureşti. Săltau ţăranii şi se agitau, voiau să facă şi să

dreagă, dar nu ştiau ce şi cum. Încercau să stăpânească alunecarea

Arcei şi s-o stăvilească, dar nu cunoşteau arta guvernării şi ambar-

caţiunea fugea cum fuge sania la vale pe coasta unui deal plin de nă-

meţi. Petrache se încruntă. Arca venea spre el. Venea parcă

mâncând pământul şi tot creştea, cu cât se apropia. 

— Hei, măi, ia vedeţi, strigă Petrache, ridicat în picioare şi

sprijinit cu palmele de balustradă. Ia vedeţi!

Dar bieţii ţărani ce să vadă? Ştiau ei, acasă, să-şi cârmu-

iască gospodăria, dar cum să conducă o corabie? Şi Arca venea ca

dusă de vântoasă. Dacă ţăranii nu s-ar fi agitat a furtună şi-n loc ar

fi cântat, tare i-ar fi plăcut lui Petrache imaginea. Pântecoasa am-

barcaţiune aluneca uşure pe câmpie ca o patinatoare. Venea, măre,

venea. Tare i-ar fi plăcut lui Petrache să audă de pe ea cântece de

voie bună şi chiote. Dar ţăranii erau înspăimântaţi, îşi pierduseră

căciulile şi părul lor zburlit părea udat de hulă. Şi când ajunse, izbi

poarta de fier şi-o culcă la pământ cu un huruit de catacombă şi lovi

stâlpii de beton armat şi se poticni în ei ca în ciulinii bărăganului şi,

oprită brusc, săltă din spate, gata să se dea peste cap, dar stâlpii

porţii se sfărmară şi Arca, spartă şi ruptă pe alocuri, îşi reluă înain-

tarea către balconul lui Petrache, însă nemaivând vigoare, ca o lo-

comotivă ce îşi dă ultima suflare din cazanul de aburi, pufăind

împăcată, îşi domoli avântul în mijlocul bătăturii curţii, între răs-

adurile de lalele şi regina nopţii. Şi prin găurile din copastie şi din

cervace şi din bordaj, năvăliră animalele, găini, oi, raţe, cai, vaci,

gâşte. Câinii, de cum coborau, pe dată se puneau pe lătrat. Cocoşi,

iepuraşi olandezi, râtani, capre şi tot ce-au domesticit oamenii în

lunga lor istorie terestră. 

— Uite, mă, că aţi salvat ţara, strigă Petrache la ţărani. 

Curtea i se umpluse de tot ce-i fusese dor. Arca se deşertă

ca partea de sus a unei clepsidre, umplând lumea de jos, care-i pă-

mântul, cu animale. 

— Au scăpat demnitarii, strigă un ţăran aflat pe puntea

navei şi, de ciudă, dădu porşogul cuşmei de pământ. 

Abia acum Petrache deschise ochii cu adevărat. Încolţit de

somn, picotise şi visase, dezmierdat de neprihănita licărire a soare-

lui, strecurat în raze lucii printre florile unui cireş, raze adunând în

tuburile lor parfumul pistilurilor şi scăldându-l în fragranţe şi tor-

poare. Privi curtea pustie şi lacrimi îi izbucniră în ochi. 

(Arca)

Dan Perșa

Proză
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((ÎÎnnssttrrăăiinnaarree))

Când l-a văzut Onuţ în ziua următoare aşa zburlit şi-aşa cu

ochii înfundaţi în orbite şi cu privirea dusă şi-ncruntată, i-a dat

roată, cercetându-l de jur împrejur şi i-a zis:

— Bădie, dar ce-i cu dumneata? Parcă mari suferinţe te

pradă, sau n-ai dormit bine? Deşi te credeam fericit. Bani ai, de

femei n-ai dus lipsă şi dacă n-ai mulţi prieteni, nici nu-ţi trebuie nu

ştiu câţi, căci adevăratul prieten ţi-e ca o iubită. Când te gândeşti la

el, ţi se bucură inima. Iar când moartea ţi-l ia, lumea parcă se pu-

stieşte, rămâi singur... şi pleci ca Ghilgameş în căutarea lui. Dar câţi

bărbaţi au un prieten adevărat? Majoritatea mor şi n-au avut decât

amici. Amici de pahar, amici de-o bârfă, amici de-o glumă. Îi pierzi şi

lumea rămâne cum era, nu suferi şi amintirea lor nu te posomo-

răşte. Nu porneşti după ei să-i cauţi în lumea cealaltă. Nu sunt eu

prietenul dumitale adevărat? Şi atunci ce-ţi lipseşte? 

— Ia, se codi bădia să răspundă şi îşi pironi privirea în pă-

mânt. Mă încearcă nişte gânduri despre cum mi-am trăit viaţa şi

despre cine sunt... Şi cu atâtea necazuri câte mi-au fost date, zău

dacă ştiu şi numai împlinit nu mă simt. Şi m-am prăbuşit în gându-

rile astea şi nu mai pot ieşi din ele. Mă simt ca un câine legat cu un

lanţ. Şi măcar pe vremuri, când am fost legat de colonel lângă cuşca

unui dulău ce murise, lanţul cu care m-a legat era din fier şi aveam

cu cine lupta, gândind cum să-l rup şi să mă eliberez şi îl puteam

muşca pe omul care m-a legat, dacă se apropia de mine şi ştiam că

într-o zi, tot trăgând de el, zalelor lanţului le va fi să se destrame. Pe

când acum? Nu-i un lanţ de fier. Nu-l văd ca să-l pot rupe. Iar omul

care m-a legat, nu există şi nu-l pot muşca şi nu mă pot elibera. 

— Bădie, îi spuse Onuţ. Asta era? Ştii cum se cheamă boala

la noi la oraş? Depresie. Toţi suferim de ea şi trăim cu ea, că ne-am

obişnuit. Dar dumneata, fiinţă de munte, n-ai cunoscut-o şi anti-

corpii dumitale nu ştiu să lupte împotriva ei şi de asta arăţi de parcă

acuşi te-ai stinge. Ce-s privirile astea tulburate? Decât să-ţi piară

pofta de viaţă, hai să înlocuim răul ăsta mic cu unul mare, că astfel

ai să uiţi de el, şi du-te dumneata la psihoterapeut, că aşa facem noi

la oraş, aşa cum şi voi, oamenii de la ţară, vă duceţi la doftoroaie

când vă încearcă un beteşug. 

Şi atâta îl îndemnă Onuţ şi-l zori să meargă la terapeut,

încât Petrache se trezi, nu după multă vreme, pe un scaun într-o

sală de aşteptare, în faţa unui cabinet. Pe alt scaun aştepta o femeie

oacheşă şi frumoasă şi bădia intră în vorbă cu ea. Nu se mai ruşina

acum de femei, învăţase că şi femeile sunt oameni. Pe vremea când

era cioban, credea că sunt idoli şi gândea că au braţe de marmură,

reci şi nu te puteai apropia de ele. 

I-a venit rândul şi-a intrat, iar doctorul îl îndemnă să-şi

spună păsul, iar bădia se puse pe vorbit, mai întâi despre ce-l su-

păra mai tare.

— Doctore, spuse el, locuiesc într-o casă cu patru etaje şi

demisol. Şi subsol. Jos, unde e vara răcoare, încât nu a trebuit să

pun aer condiţionat, am aparate muzicale comandate de la Kenrik,

din Japonia. Mi le-au adus cu avionul. Aşa m-a învăţat Onuţ. Acolo

ascult, când am chef, muzică... Eu i-am spus băiatului că nu sunt de

psihoterapeut, ci ar trebui să merg direct la balamuc, dar aşa este

el, blând... Îmi place mai cu seamă Aria Bărbierului... pe câţi a ras

Vărzaru. Şi mai ascult şi pe Dumitru Leşe, chiar dacă din pricina lui

japonezii sunt invidioşi pe noi... şi alte naţii, pentru că nu au aşa un

ciocârlan... să le cânte şi lor... de spleen şi alean. Dar să lăsăm mu-

zica, pentru că nu ăsta e subiectul. 

— Eşti pe banii dumitale, spuse apatic doctorul. Poţi po-

vesti ce vrei.

— La parter e mult spaţiu, împărţit într-o zonă de zi, ca o

sufragerie, altă zonă cu o masă de douăzeci şi patru de persoane şi

mai sunt bucătăria, debarale şi holuri. Mai în sus, sunt trei etaje cu

dormitoare şi cu băi. Parcă ai fi într-un hotel când mergi pe holuri.

Holuri lungi şi uşi. Iar la ultimul etaj am făcut o sală de sport şi re-

creare cu masă de ping-pong, cu biliard, cu spaliere şi aparate de

forţă... şi-o masă de şah. Aşa m-a învăţat Onuţ. Dar oriunde m-aş

duce în casa asta, parcă m-aş fi furişat într-o casă străină şi tot aş-

tept să vină stăpânul să mă dea afară ca pe-un hoţ. Pe vremea când

dormeam pe-o mână de paie într-un staul, mă simţeam la mine

acasă. Şi asta mi-e cea mai mare suferinţă, să mă simt străin în casa

mea. 

— Domnule Baciu, asta se cheamă înstrăinare. 

Aşa-i spusese doctorului că îl cheamă, Baciu. Îşi uita nu-

mele şi atunci îşi spunea cum îi venea în clipa aia. Ba Petrache Baciu,

ba Petrache Păcuraru, ba Petrache Ciobanu. 

Şi doctorul privi pozele puse pe pereţi în rame som-

ptuoase. Cu Freund, Jung şi Adler. Nimic din ce-au spus aceşti oa-

meni nu se potrivea cu acest caz, al bădiei Petrache din Scăeni. Aşa

că doctorul, om destupat la minte, improviză. 

— Bădie, dumneata nu poţi stăpâni un spaţiu locativ

mare, pentru că nu eşti învăţat cu palatele. Ia să te fi născut prinţ,

să vezi cum căsoiul ţi s-ar fi părut prea strâmt. Te-ai născut într-un

bordei şi palate ţi-au fost munţii. Nu te poţi simţi stăpân pe casa ta,

dacă e mai mare ca bordeiul. Du-te aşadar şi vinde hardughia, do-

nează banii, uite, aici, la cabinetul meu, că le faci un bine rătăciţilor

şi cumpără-ţi o garsonieră într-un bloc. Acolo o să ai oameni duium

în jur şi n-o să mai simţi înstrăinarea şi însingurarea. Ba dimpotrivă!

O să aibă cine te enerva şi-o să ai destui războinici mari şi proşti

pentru lupte. Unul bate într-o ţeavă, altul dă cu bormaşina, vecinii

de deasupra te inundă... ce mai, n-o să mai apuci să te plictiseşti şi

să-ţi fie urât! Traiul comunitar e cel mai bun trai. O să te simţi ca-n

epoca de aur. Şi ca să-ţi uşurez povara până atunci, ia orarul (şi doc-

torul îi întinde o hârtie), ai aici zilele şi locul unde facem psihotera-

pie de grup şi vino şi dumneata pentru o uşurare. 

— Dar banii luaţi pe vilă i-aş putea dona la biserică? 

— Ştii că între noi doctorii şi biserică e duşmănie. Sunt trei

vindecători pe lume. Preoţii, pentru suflet. Doctorii pentru trup. Şi

psihoterapeuţii pentru minte. Şi biserica duşmăneşte doctorii, zice

că luăm din banii ei. Preoţii zic că e de ajuns să vindeci sufletul şi de

trup să nu-ţi pese. Cu cât e mai chinuit, cu atât eşti mai fericit... în

lumea de apoi. Însă noi, doctorii, vrem ca omul să fie fericit şi în

lumea noastră şi cum poate fi un om fericit, fără o minte şi un trup

sănătoase? 

Bădia luă hârtia, o băgă în chimir împăturită şi ieşi din ca-

binet. A dat cu ochii de femeia oacheşă şi i-a spus:

— Doctorul e în toane bune. Sper că nu i le-am stricat. 

Femeia zâmbi. Bădia se gândi dacă se cade s-o aştepte un

ceas, până termină şi ea consultaţia şi s-o ducă acasă cu maşina.

Dar chiti că nu se cade, ieşi afară ca dintr-un templu întunecat şi lu-

mina zilei, deşi blândă, îl orbi. Miji ochii. Urcă în limuzină şi-i ceru

şoferului să-l ducă acasă. La un ambuteiaj, maşina opri în dreptul

unui cinematograf. Bădia căscă ochii la un afiş. Omul din poză se-

măna leit cu el. Îi citi numele: Clint Eastwood. 

— Bată-te norocul, parcă ai fi din neamul nostru! Slab, tras
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la faţă, ridat şi cu ochi albaştri!

Dar bădia nu vru să vândă vila şi o lăsă în grija lui Onuţ şi

cumpără o garsonieră pe aproape de Cişmigiu şi se mută în ea. Cam

aşa fac străinii de oraş: când se mută, vor în centru, deşi adevăratul

Bucureşti e la periferie. Acolo sunt bucureştenii adevăraţi. Centrul

e un loc cosmopolit, mişună tot soiul de străini ce nu se cunosc între

ei, nu trăiesc ca oamenii născuţi în capitală şi de aceea nici nu le

seamănă şi nici nu-i cunosc şi n-au idee cum supravieţuiesc. Dar ei

supravieţuiesc în legea lor, necunoscută de venetici. Însă bădia so-

coti, mutându-se, că va locui între oameni şi nu va mai simţi însin-

gurarea. Nu prea îl interesa cine îi sunt vecinii, dacă sunt

bucureşteni sau de aiurea. 

Primul lucru auzit după ce se mută în garsonieră, în afară

de zgomotul surd al străzii, întrerupt câte-o clipă de-un claxon sau

de-o înjurătură, fu apa trasă la un closet. Aşa se trăieşte la bloc, ăsta

e traiul comunitar. Dulce complicitate a fecalelor! 

Dar nici nu apucă bădia să se acomodeze, că veni ziua

când să meargă la terapie de grup, spre a fi împreună cu alţi bol-

navi la cap.

Onuţ îl apostrofă:

— Nu mai poţi de trai bun, bădie!

Avea dreptate? Aşa sunt oamenii de la oraş? Dar bădia îi

spuse:

— Prâsleo, de când am ajuns în capitală, trăiesc în zgomo-

tul de fond al vieţilor omeneşti... şi al propriei mele vieţi. Vezi tu că

se întâmplă ceva? Or eu am trăit o viaţă ca o poveste şi vreau să

scap şi să mă întorc înapoi la poveste. Altfel, nu aş fi decât un mort

viu.

Onuţ n-a înţeles ce-a vrut să spună bădia Petrache şi nici

nu s-a lăsat în tăcere, ci a cugetat:

— Bădie, cred că nici dumneata chiar nu ştii ce-ai spus!

Petrache ştia, dar nu putea să se exprime. A înţeles cum ar

fi trebuit să vorbească mai târziu, când, la psihoterapia în grup, a

întâlnit-o iarăşi pe femeia oacheşă (albă ca neaua, dulce ca aca-

deaua). Femeia s-a aşezat pe scaunul de lângă el şi i-a zâmbit. Era in-

teresată de Petrache, îl plăcea. Petrache se bucură, pentru că-i era

drag de ea. Era smeadă, cu ochi negri şi blândă. Şi atunci ştiu că va

începe o poveste şi va scăpa din închisoarea zgomotului de fond al

vieţii şi al irosirii şi viaţa lui va înceta să mai fie doar un zgomot de

fond al vieţii. 

— Dar care este povestea vieţii dumitale? îl întrebă Onuţ.

Şi bădia îi povesti viaţa sa, de când Dumnezeu a coborât

pe pământ... şi până în ziua în care...

— Ei, bine, dragul meu Onuţ, acum ştii că toţi prietenii mei:

meşterul Petre, lăutarul Ghiocel şi conul Manolache s-au oprit în

pragul cerului şi au ajuns liberi şi creatori şi sunt un fel de îngeri,

sau maeştri spirituali, ce ajută oamenii şi omenirea. Povestea lor a

luat sfârşit, s-a încheiat. Sunt Dincolo. Pe când drumul meu n-a fost

să se încheie atunci, pentru că eu mi-am dorit nu întoarcerea la cele

veşnice, ci să-i duc Domnului asina albă uitată pe pământ. Şi uite

aşa, povestea mea nu s-a sfârşit, ci a continuat şi merge mai de-

parte. Spre deosebire de prietenii mei, am ieşit pe o potecă a unui

drum unic din acea poveste... am revenit la viaţă... şi am intrat pe-

un alt drum... Dacă aş fi rămas în cer cu toţi prietenii mei, povestea

mea s-ar fi sfârşit. Dar uite că ea merge mai departe şi n-a fost nici-

decum voia mea, ci cred că Dumnezeu a vrut aşa şi m-a făcut iarăşi
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— Forţele imaginative ale spiritului nostru se dezvoltă pe

două axe complet diferite, spuse doamna Mili, continuând discuţia

începută cu doamna Aneta încă în dreptul restaurantului Oscar.

Prietena ei, doamna Aneta, se opri, contrariată.

— La ce anume te referi? întrebă ea, încruntându-se.

Se aflau pe strada Ion Eliade Rădulescu — tocmai trecu-

seră de buticul doamnei Ionescu s.r.l.

— Unele se dezvoltă în faţa noului, răspunse doamna Mili.

Le plac pitorescul, varietatea, evenimentul neașteptat.

— Trebuie să mărturisesc că ceea ce spui tu, mie îmi evocă

primăvara, spuse doamna Aneta. În natură, departe de noi... Mă

gândesc la flori.

— Ei! tu ești o romantică, așa ai fost de când te știu.

În glasul doamnei Mili admiraţia se făcea simţită la con-

curenţă cu reproșul.

Doamna Aneta se trezi din visare.

— Și celelalte? se interesă ea.

— Celelalte forţe, la asta te referi? Ei bine, celelalte forţe

imaginative sapă în adâncul fiinţei, sunt sigură de asta. Vor să gă-

sească în fiinţă ceva primitiv și totodată etern. Ele domină...

Pe stradă, spre ele, venea o ţigancă cu o târnă atât de

mare încât cele două doamne nu aveau loc să treacă braţ la braţ pe

trotuar fără ca ţiganca să se dea la o parte.

— Haideţi să vă dau niște bureţi, coniţă, o îmbie ţiganca

pe doamna Mili.

Cele două doamne fură nevoite să se oprească. Doamna

Mili o ignoră complet pe ţiganca cu târna și, adresându-se tovarășei

sale de drum, continuă fraza începută:

— ...anotimpul și istoria.

— Poftim? spuse ţiganca, clipind din ochi, nedumerită.

— Nu vorbeam cu tine, spuse distantă doamna Mili și, preţ

de două secunde, raza ei vizuală trecu la un pas distanţă de ţigancă.

După care dădu să reia discuţia cu prietena ei: — În natură, în noi și

în afara noastră...

— Sunt proaspeţi, coniţă, insistă ţiganca. Nici n-a apucat

roua să se usuce pe ei. Azi-dimineaţă i-am cules.

Ignorând-o, doamna Mili îi vorbi doamnei Aneta.

— Exprimându-ne filozofic, am putea distinge două im-

aginaţii...

Ţiganca se uită prostită la doamna Mili.

— Vi-i dau ieftin, coniţă, se dezmetici ea. Patru lei kilu’.

— Lasă-ne să trecem! spuse doamna Mili ferm și cu ră-

ceală. Și se întoarse spre doamna Aneta: — Am putea distinge două

imaginaţii: o imaginaţie care dă viaţă cauzei materiale sau, mai pe

scurt spus, o imaginaţie formală și o imaginaţie materială.

— Hai că vi-i las cu trei.

Doamna Mili o aţinti pe ţigancă cu o privire de gheaţă:

— Ne lași să trecem?

Ţiganca o privi drept în faţă (dar faţa doamnei Mili era un

zid proaspăt tencuit).

— Mata nici nu știi, coniţă, cât îmi ia mie să culeg un kil de

bureţi!

Doamna Mili nici nu era sigură că avea de gând să zugră-

vească prea curând zidul feţei ei impenetrabile. Doamna Aneta făcu

un pas înainte pe lângă gard, trăgând-o după ea pe doamna Mili.

— Știu, zise ea. Pentru ca opera să aibă varietatea cuvân-

tului, viaţa schimbătoare a luminii, trebuie ca o cauză a inimii să de-

vină o cauză formală.

Ţiganca rămăsese cu un pas în urma celor două.

— Zi mata! zise ea cu năduf, întorcându-se către cele două

doamne care se îndepărtau pe trotuar. Cât crezi mata că ţi-ar lua să

culegi un kil de bureţi? Ca să umplu târna asta am muncit o juma’ de

zi! Să-mi sară mie ochii din cap dacă te mint!

— Iar te-ai întors la inimă, i se adresă doamna Mili tova-

rășei sale de drum pe un ton de reproș indulgent. Dar aceste im-

agini ale materiei, noi le visăm substanţial, intim, îndepărtând

formele, formele pieritoare, vanele imagini, devenirea suprafeţelor.

— O juma’ de zi am muncit la târna asta! Hei, cucoană!

strigă ţiganca de departe. Ţi-i dau cu doi lei kilu’!

— Există, neîndoielnic, opere în care cele două forţe im-

aginative cooperează, observă doamna Aneta. Dar asta nu în-

seamnă că reveria nu păstrează totuși un lest, o densitate, o

germinaţie.

— Draga mea, faci o mare confuzie! exclamă doamna Mili.

În adâncul materiei crește o vegetaţie obscură. În noaptea materiei

înfloresc flori negre. Ele sunt catifelate și au formula propriului lor

parfum.

Să nu-mi zici că sunt și eu romantică.

SSeelleeccţţiiee

Șercuţ auzi în receptor o voce feminină versată și în același

timp inocentă și sprinţară:

— Bună ziua, vă sun din partea firmei... Șercuţ nu reţinu

numele firmei. Vreau să vă anunţ că aţi fost selectat pentru...

— Selectat! sări ca ars Șercuţ — cuvântul ăsta îi răsună în

ureche. Dumneavoastră știţi ce înseamnă a fi selectat?

— Lăsaţi-mă să vă spun în două cuvinte despre ce este

vorba, insistă domnișoara de la firmă.

Doamnele Mili și Aneta pe stradă

Paul Tumanian

Proză
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— Dumneavoastră aţi pronunţat cuvântul „selectat”.

— E vorba de un pachet de...

— Nu, nu! i-o reteză Șercuţ ridicând tonul, cu o irepresibilă

nervozitate. Să nu trecem cu ușurinţă peste cuvinte! Pentru a fi ci-

neva selectat e nevoie întâi și-ntâi de un criteriu. Sau de mai multe

criterii. Uitaţi-vă în jur și spuneţi-mi ce vedeţi...

— Dumneavoastră aţi fost selectat prin tragere la...

Șercuţ o întrerupse prompt:

— Dacă vă uitaţi bine în jur, stimată domnișoară, reluă el,

o să vedeţi că totul e o harababură de nedescris. Selecţia a ajuns să

fie o parodie! Și asta, de ce? Fiindcă, după cum vă spuneam, nu mai

există criterii de selecţie. Dumneavoastră poate vă-nchipuiţi că vine

cineva și spune, Uite astea sunt criteriile. Iar eu vă răspund că nu

poate exista un criteriu fără un set de valori clare, bine statornicite...

— Domnule Șercuţ... încercă vocea feminină.

— A! văd că știţi și cum mă cheamă! Apreciez că aţi făcut

un minim efort să vă documentaţi. Dar aici noi nu vorbim de un

nume și de un număr de telefon. Spiritul vremii! Asta modelează

setul de valori pe bază căruia se construiesc criteriile. Dacă spiritul

vremii este neglijat, totul devine fals. Ba chiar aș zice că trebuie să

fim c-un pas înaintea spiritului vremii. Pentru că, dragă domnișoară,

indiferent ce ţintim, ceea ce construim noi trebuie să dureze măcar

un interval de timp rezonabil. N-are niciun rost să vă irosiţi energia

atâta vreme cât criteriile nu sunt stabilite cu rigurozitate...

— Nu. Domnule Șercuţ, noi...

— O selecţie prost făcută întotdeauna va nedreptăţi pe ci-

neva, de asta să fiţi sigură, domnișoară. Vreţi să vă spun ceva? Eu

n-am nicio satisfacţie dacă știu că n-am fost selectat pe merit. Fiin-

dcă ăsta-i cuvântul de ordine: meritul!

— Nu, staţi puţin. A fost vorba de tragere la...

— Poate vreţi să spuneţi că eu n-am niciun motiv să-mi fac

griji pentru acela care a fost nedreptăţit, fiindcă nici nu-l cunosc.

Greșit! V-am spus: e vorba de un principiu. Repet, credeţi dumnea-

voastră că eu aș putea fi satisfăcut știind că altcineva — nu mă in-

teresează cine! — merita mai mult decât mine să fie beneficiarul

selecţiei? Sau poate o să spuneţi, Ce o tot face ăsta pe altruistu’! Să

facă bine să accepte ce i se oferă și să lase la o parte morala. Ei bine,

nu, n-o fac deloc pe altruistul. Fiindcă dacă într-un domeniu facem

o excepţie, știţi ce se-ntâmplă? Excepţia are un dar: se propagă! Da,

domnișoară, la fel ca și răul, excepţia se propagă. Azi am făcut o ex-

cepţie, să zicem în domeniul dumneavoastră, al firmelor de-nu-știu-

ce, mâine o să facem o excepţie în domeniul politicii. Da? O să

selectăm o persoană care n-are nicio legătură cu politica, cu legile,

cu democraţia. O selectăm pe baza unor reguli greșite! Și totul se dă

peste cap. Nu mai e nici merit, nu mai e nici echitate, nu mai e nimic!

Dumneavoastră poate o să ziceţi, Consecinţele nu sunt aceleași. Iar

eu o să vă răspund: consecinţele poate că nu sunt aceleași, dar ex-

cepţia de la regulă e aceeași — principial — peste tot. Excepţia, cum

spuneam, se propagă. Fiindcă, dragă domnișoară, răul prinde mai

ușor decât binele, ăsta-i un lucru cunoscut și arhicunoscut. Conta-

minează tot. Mâine-poimâine o să facem o selecţie greșită și în do-

meniul... să zicem... știu și eu, al drepturilor omului! Sau al apărării!

Sau al protecţiei contra dezastrelor naturale, da! Sau... Alo! Dom-

nișoară! Alo!

Foarte rău, domnișoară! Să-i fie rușine firmei dumnea-

voastră că nu-și dă silinţa să facă o selecţie ca lumea! Pe merit!
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Personajele:
Omul care se uită prin pumn
Omul cu geantă diplomat
Femeia cu basc roșu

SScceennaa  11  

((OOmmuull  ccaarree  ssee  uuiittăă  pprriinn  ppuummnn,,  OOmmuull  ccuu  ggeeaannttăă  ddiipplloommaatt))

Scena – parcul central al unui oraș de provincie. În prim-plan, o bancă,

un coș de gunoi dezafectat și un arbore ciung, desenat în fugă pe un

carton. În plan secund, un fundal care imită ceaţa.

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Singur pe bancă, fluieră a pagubă, în

timp ce privește cu un ochi, prin pumnul întredeschis, cerul, ca și cum ar

vrea să-i vină inspiraţia. În momentul în care Omul cu geantă diplomat

apare lângă bancă, își aranjează ţinuta și-și repară vocea.).

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT (La început, zâmbește și-l întreabă prin

gesturi, pe Omul care se uită prin pumn dacă e liber locul gol de pe

bancă. După ce Omul care se uită prin pumn îi răspunde tot prin gesturi

că locul e liber, se așază, lăsându-și geanta diplomat între bancă și tom-

beronul dezafectat.) : Ce faci, stimate domn?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Cu ochii cârpiţi.): Stau pe marginea

pandemiei...

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: O-la-la! Asta e ca și cum aș zice eu că

stau pe marginea unei hepatite...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Pe tot parcursul scenelor, uită că nu

mai e singur pe bancă și reine la același automatism: privește scurt, prin

pumnul întredeschis.): E! Nu e chiar așa...

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT (Ironic.): Sau ca și cum banca asta ba-

nală, pe care șezi mata, s-ar numi Pandemia...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Nu, nu. Stau pe marginea pande-

miei, așa cum a stat cu ceva timp înainte, cetăţeanul pe care l-am

găsit eu aici și care mi-a răspuns tot așa, că stă pe marginea pande-

miei. Ăsta e un adevăr, orice s-ar spune. Că de nu era el să-mi răs-

pundă așa, poate că nu știam că și eu stăteam pe marginea

pandemiei. Și cetăţeanul acesta mi-a mai zis că, la rândul lui, tot așa,

când să se așeze pe banca aceasta, îl întrebase pe cetăţeanul care era

așezat aici, înaintea lei, că ce face, și că el îi răspunsese tare îngân-

durat, că stă pe marginea pandemiei pe care, din păcate, stăm cu toţii

de foarte mult timp și nu ne dăm seama...

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT: (Masca omului nelămurit.): Ce facem,

domnule? Stăm cu toţii pe marginea unei pandemii și nu ne dăm

seama?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Corectează.): Nu a unei pandemii. A

pandemiei...

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT: Mă rog. Dar dumneata îţi dai seama ce

debitezi? Ce pandemie, omule care te uiţi prin pumn? Vrăjeală!...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Nu-i adevărat. Cu atâţia morţi în Ita-

lia, precum bine ai auzit la televizor ce și cum, dumneata ai curajul să

zici că boala asta e o simplă vrăjeală, domnule?

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT: Nu e, domne. De fapt, nu e nicio boală.

De fapt, 90 la sută e  politică. E boală în capul celor ce se lasă duși de

nas. Îţi spun și ce e. E o modalitate de a ne ţine pe toţi la distanţă unii

de alţii, la treipăzește, ca să ne conducă ei, șefii lumii ăsteia, așa cum

vreau ei și să mergem unde vreau ei. Dumneata ai auzit, domne, de

„delirul mediatic planetar”?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Ca și cum nici n-ar fi auzit.): Habar n-

ai de situaţia de urgenţă care poate fi declanșată în orice moment și

la noi în ţară, cu izolare la domiciliu, cu păstrarea distanţei de doi

metri, cu mască de protecţie, cu mănuși de unică folosinţă, etc., etc.

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT (Râde ostentativ.): Vră-jea-lă! Și știi de

unde știu eu asta? Păi numai ieri a fost gripă aviară, da? Alaltăieri a

fost boala vacii nebune, a fost pestă porcină, da? Ei bine, toate aces-

tea constituie un biet fond la așa-zisele puneri în gardă și anume: pa-

piloamele, alzheimerul, parkinsonul, scleroza în plăci, ficatul mărit,

pancreasul ramolit, zahăr în sânge, paraziţii de tot felul, ciuperca un-

ghiilor de la picioare – absolut toate anunţând o moarte sigură. O

moarte mai sigură decât în urmă cu 20 de ani, mult mai sigură decât

în urmă cu 50 de ani și decât în urmă cu o sută de ani, și așa mai de-

parte. Ca să nu mai vorbim, domne, că zilnic, zilnic, se anunţă la teve,

cod galben de vijelii, chiar dacă nu va fi așa. Se anunţă cod portoca-

liu de vijelii de ploi, chiar dacă acestea nu vor veni, sau de grindină,

altă moarte sigură... Panica, stimate domn! Noi, cei de azi, suferim de

două ori: o dată când specialiștii lui Pește prăjit ne bagă-n groază cu

anunţurile lor și a doua oară, când se va împlini, dacă se va împlini

ceea ce anunţă ei. Omul de azi moare cel puţin de două ori. Zilnic, zil-

nic numai din-astea auzim. Și asta numai și numai ca să stăm liniștiţi

în ghilimele. Ei bine, după toate ameninţările astea, care intoxică

goate programele teve, hodoronc-tronc, vine acum și o dragă de pan-

demie. Altă moarte sigură. Ca să fiu mai scurt, stimate om care te uiţi

prin pumn, nu ţi se pare că toate astea sunt cusute cu aţă albă?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Privește prin pumn, pe furate.): Vor-

bim discuţii și discutăm vorbe. Ce poţi să faci?

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT: Ce să faci? Să nu mai zici nimica, ci să

taci și să stai pe marginea pandemiei, că așa poate s-or întâmpla un

miracol și-or veni cineva de la Ghinisbuc și te felicită și-ţi mai face și

statuie de mămăligă pe cinste...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Să vezi dumneata când vom intra

de-adevăratelea, în starea de urgenţă, cum nu-ţi mai vine să ridici

tonul și mai ales să râzi de nenorocirile care uite, se ţin lanţ de în-

treaga omenire. Lanţ, lanţ, lanţ!...

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: Eu nu râd. Eu fac remarci. Sunt liber să

gândesc liber, nu? Te asigur eu că nu va fi nicio stare de urgenţă și

mai apoi, orice s-ar întâmpla de acum încolo, lumea asta e prea anor-

mală, ca să poată fi înlocuită cu alta normală. Asta s-o știi de la mine...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Temperat.): Nu, nu. Trăim alte vre-

muri, stimate domn. Vremuri în care orgoliile și libertatea de a spune

liber ceea ce gândești liber, vor fi simple mofturi. Trăim vremuri  de

sfârșit de lume...

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT: O-ho-ho! Sfârșitul lumii a fost deja, în

anul 2000, și nu s-a întâmplat nimica. 

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Nu e adevărat. De unde nu știi că

abia acum, în 2020, suntem cu adevărat în anul 2000,  că poate, ome-

Pur și simplu o matrioșcă
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nirea n-a reușit să calculeze bine anii pământești în funcţie de cei ne-

pământești. S-a grăbit omenirea. Ce voiam însă, să spun, stimate

domn? În astfel de ani grei, care ne așteaptă, o lume anormală poate

fi totuși, înlocuită în condiţii normale, cu o altă lume și mai anormală.

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: Cine ţi-a băgat în cap toate bazaconiile

și gogriţele astea?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Cine? Eu, mie...

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: Se vede. Pesemne mata chiar crezi

ceea ce afirmi aici...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Ha-ha! Nu cred ceea ce afirm. Sunt

convins că cred în ceea ce cred și ce afirm. Bunăoară dacă chiar vrei

să știi, știu totul până și despre dumneata. 

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: Altă gogoriţă care iată, iubiţi telespec-

tatori, a poposit pe marginea unei pandemii! Dumneata locuiești în

mine, stimabile, ca să știi ceea ce numai eu știu?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Privește scurt, prin pumn, ca și cum ar

vrea să fie inspirat de undeva, de sus.): Eu n-am cum să locuiesc în dum-

neata, stimate domn, dar în dumneta  locuiește un altul și de la acela

știu eu totul despre dumneata...

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT (Mutră de gogoșar lovit de brum.): Ei, lasă-

mă! Chiar știi tot, domnule? Atunci, poftim, spune-mi ce-am mâncat

eu, aseară. Spune! Spune!...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Ca-ra-ghios! Cum să-ţi spun eu ce-ai

mâncat aseară, stimabile? Ești cumva bolnav de Alzheimer, Ptarkin-

son, scleroză în plăci sau ceva de genu’?

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: (Privire severă. Gest cu degetul arătător

de la mâna dreaptă.): Stop! Te rog nu mă jigni, da?...

ÎNTÂIUL BĂRBAT: Bine, bine. Eu nu te jignesc, dar...

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: Tocmai, tocmai. Vreau s-o văd și pe

asta...(Pauză.) Vas’că, dumneta chiar crezi că în mine, e cineva care

știe tot ceea ce știu numai și numai eu și care-ţi toarnă matale totul

despre mine?...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Zâmbește cu mândrie.): Exact (Vo-

cala „e” – lungită).

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT:  (Cu o oarecare nervozitate.): Bine, bine.

Dar, mă rog, acel cineva de la cine află ce știu eu, când știu, ca să-ţi

poată turna totul despre mine? 

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Picior peste picior și cu neţărmurită

nonșalanţă.): Hm! E foarte simplu, domnule. În acel cineva din dum-

neta, care e foarte mic, se află un altul, ceva mai mic. De la acest ci-

neva ceva mai mic află acel cineva foarte mic, de la care știe acel

cineva-titular, totul despre dumneata. Știe chiar și ceea ce încă dum-

neata n-ai spus niciodată nimănui...

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: (Puţin derutat.): Senzaţional, domne!

Stai, stai să-să-să repetăm. Adică este în mine cel care vorbește acum

cu mata, cineva, a mia parte din mine, care la rândul lui, e locuit de ci-

neva care e locuit de altcineva?...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN(Cu aceeași seninătate, râde detașat.):

Da. Iar în acel cineva este altul și mai mic decât acela și așa mai de-

parte...

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: Ptiu! Mă sperii, domne. Mă faci de nu

mai dorm deloc niciodată. (Pauză de o jumătate de minut.) Bine. Știi

ce? Spune cum se numește drăcia aia alcătuită din pitici de jucărie?

Adică desfăcând primul pitic, din el să iese un alt pitic, ceva mai mic,

identic cu primul. Îl desfaci și pe al doilea pitic și din el iasă al treilea

pitic, ceva mai mic, din care iasă un altul și mai mic și în sfârșit, ulti-

mul pitic, mult, mult mai mic...Deci cum se cheamă drăcia aia,

domne?...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Priviri mate.):  Habar n-am, dom-

nule...

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: Hm! Păi chiar așa de strâmt la minte

ești mata, stimate domn, de nici atâta nu știi, cum se cheamă o dră-

cie alcătuită din pitici de jucărie închiși în alţi pitici de jucărie, ceva

mai mari, închiși și ei, în alţi pitici mult mai mari?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (La fel de calm.): Îmi pare rău, dom-

nule. Nu știu. Totuși, precum se vede, eu sunt mai puţin strâmt decât

mata care, nu numai că nu-ţi aduci aminte cum îi spune drăciei ăleia,

dar nici nu cred că ai știut vreodată cum se numește chestia aceea

care văd te obsedează...

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: Nu înţeleg cum poţi fi atât de strâmt

mata, la minte și în același timp să știi totul despre mine, inventând

tot felul de chestii, trestii, cu cineva care știe totul despre mine, de la

altcineva mai mic și acela de la altul și mai mic, etc.?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN(Privire academică.):  Deci, chiar nu

crezi că știu toul?

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: Nu cred, domne.

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Și chiar vrei să-ţi spun un mare se-

cret despre dumneata, acum? 

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT:  Da. Chiar vreau. Spune, domnule, să

vedem ai curajul...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN(Voce glacială.): Uite, îţi spun. Faci ce

faci și te scarpini cu mâna dreaptă, prin buzunarul drept al pantalo-

nilor, la polul sud, adică, mai pe românește, la bărbăţiile dumitale pro-

prii, fără să realizezi lucrul ăsta. 

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT (Privire cruntă, apoi oftează.): Hm! (Îl pri-

vește intransigent, apoi deschide geanta diplomat. Ton jos.): Vezi ce am

aici?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Bastoane... Pulane!...

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT (Priviri-pioneze, ton excesiv de ridicat.):

Asta, ca să vezi ce poate urma dacă mă mai jignești o singură dată...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Precipitat.): Mama Mia! Ce-ce bas-

toane sunt astea?

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT:  (Scoate un baston, desface tacticos, un

dop de la un capăt al bastonului.): Privește aici...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Numai ochi.): Uau!

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT:  (Demontează mai departe bastonul mai

mic, scos din primul baston, scoţând din el un al treilea baston și mai

mic.): Și acum, privește din nou...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Stupefiat.): O! La asta chiar nu m-

am gândit, domnule...

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: Hă-hă-hă! Stai așa, domne, că încă n-ai

văzut nimic. Pe cinstea mea! (Îl desface și pe al treilea, din care scoate

un al patrulea baston ceva mai mic decât cel de- al treilea.): Vezi sau nu

vezi?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Se holbează exagerat.): Incredibil!...

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT: Și uite așa îl voi desface și pe acesta...

(Îl desface și scoate din el un călăreţ de jucărie în miniatură, călare pe un

cal de jucărie, tot în miniatură.) Ei, ce mai zici, stimate domn?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Galben de mirare.): Și ăsta ce mai e?

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT: Păi nu vezi? Ia, privește cu atenţie. Ăsta

e un jandarm călare pe un cal alb în miniatură, evident, cu bastonul

gata ridicat în mână, pentru a lovi cu el demonstranţii din jur, care își

bat joc de democraţia aflată pe rol...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Uimit peste măsură.): Un jandarm

călare pe cal?

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: Păi nu vezi, domne? Șterge-te la ochi și
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privește. Jandarmul meu e gata să lovească cu cea mai tăioasă sete

sau ceva de genu’, în oricine-i va sta în cale...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN:   (Înmărmurit.): Super, domnule! De

unde-l ai?

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT (Greu își mai încape în piele.): Ei! Treaba

mea...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN:  Și cât a costat bastonu’ ăsta?

OMUL CU GEANTĂ DIPLOMAT: Ei, cât a costat...N-are importa-

nţă...Important e că aceste bastoane au niște calităţi de-a dreptul tă-

măduitoare, stimate domn...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN:  Nu prea cred...

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT: Dumneata ai impresia că eu mint,

omule care te uiţi prin pumn? Hai să-l asamblez la loc...(Îl asamblează.)

Uite....Iei bastonul în mână, îl ţii de mâner, iar cu cealaltă mână, dacă

te afli la necaz, îl mângâi uite așa, numai într-o direcţie. Adică de jos

în sus. Iar dacă ești bolnav sau, mă rog, obsedat de marginea unei

pandemii, îl freci invers, de sus în jos. Uăchei?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN:  (Numai ochi.): Absurd...

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT: Nimic nu e absurd. Ia-l, domnule, în

mână și mângâie-l ca lumea, și ai să vezi după nici 20 de minute, cum

te simţi. Ia-l! Haide, ia-l și freacă-l repede!...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN:   (Bufnește în râs.): N-aș putea să-l

frec, că-că-că mă taie râsul, zău așa...

AL DOILEA BĂRBAT: Fă, domnule, ce-ţi spun eu și lasă prostiile și go-

gomăniile astea de doi bani. A! Am uitat să-ţi spun că bastoanele

astea pe care le-am cumpărat eu, sunt sfinţite de însuși suveranul

pontif, la Vatican.

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Ochii ca cepele.): Cum? Sfinţite chiar

de Sfântul Părinte?...

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT: Da, domnule. Ce e chiar așa exagerat?

Sfinţite, sfinţite!... (Pauză scurtă.) Ei, ca să te tămăduiești, când ajungi

să scoţi primul bastonaș din bastonul-mamă, tre’ să te dezbari de

toate mustrările de conștiinţă și de toată ciuda pe care ai avut-o vreo-

dată, o ai și o vei avea. Încearcă și mata... Hai! Încearcă și ai să vezi cât

de fericit ai să fii...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN:  (Pufnește iarăși, în râs.): Chiar nu

glumești, domnule?

AL DOILEA BĂRBAT: Nu, domne...Și stai că ăsta e numai începutul. Să

vezi cât de miraculoase sunt celelalte bastonașe. Cele din interiorul

bastonului. Care mai de care mai mici...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN:  Cum? Cele din matrioșcă, domnule?

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT:  (Luminat la faţă.): Matrioșcă ai zis, sti-

mate domn? (Vrea să-l îmbrăţișeze.).

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN:  Da, domnule. Asta e o matrioșcă...

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT: Hai, domne, să te pup, mânca-ţi-aș

gura aia, filozoafă! (Îl sărută prelung, fericit.) Păi ăsta e cuvântul, măi

omule, care nu-mi venea nicicum pe chelie și pe care-l caut de atâta

vreme, ca un nebun și de care întreb pe toată lumea, ca un descreie-

rat...Ha-ha-ha! Deci asta e o matrioșcă!  (Sare în sus de bucurie și strigă

cât îl ţine gura.) Ma-tri-oș-că!! Ura!

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN:  Da, domnule. Asta e o matrioșcă.

Adică o lume încuiată într-o altă lume și aceasta, încuiată la rândul

ei, în alta, și aceea, în alta, tot încuiată și ea, și așa mai departe...

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT: Hai, să fiu al dracului! Ce tare e!... 

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Așa, carevasăzică ar trebui să-mi

mulţumești, domnule...

OMUL CU GEANTA DIPLOMAT: Păi tocmai asta vreau să fac. Uite, sti-

mate domn. Îmi dai drept garanţie ghiulul ăla de pe degetul gineco-

log, al dumitale, și îţi las un baston din ăsta, că vezi ce vezi acum. Ia

uite! Am o ciurdă de bastoane aici. Ţi-l las 15 minute, timp în care eu

voi merge ca s-o urmăresc pe nevastă-mea care, la ora asta, se întâl-

nește sau nu se întâlnește cu unul care-i trage clopotele sau nu-i trage

clopotele... Mă-nţelegi, da? Stai dumneata aici, așa, și mângâie bas-

tonul, dar numai într-un sens, în timp ce te concentrezi cu toată fiinţa

dumitale de om care te uiţi prin pumn, revizuindu-ţi toate remușcă-

rile și neîmplinirile din viaţă. Toate astea, cu o condiţie: să nu de-

montezi bastonul, până nu mă voi întoarce eu aici. Când voi reveni, îţi

voi returna ghiulul de pe degetul ginecologic și vom discuta și preţul

unui baston. Ce zici? 

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Ochei. Mulţumesc. (Omul cu geantă

diplomat își ia geanta și iese.)

SScceennaa  22

((OOmmuull  ccaarree  ssee  uuiittăă  pprriinn  ppuummnn,,  FFeemmeeiiaa  ccuu  bbaasscc  rrooșșuu--ccaarrmmeell))

Aceeași recuzită.

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Rămas singur, începe feriicit, să mân-

gâie bastonul, nu fără o oarecare reţinere.)

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Vine lângă bancă și, elegant, mai întâi

se așază și mai apoi întreabă dacă e liber.): E liber?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN  (Preocupat cu mângâierea bastonu-

lui.): Cum se vede...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (După o pauză scurtă, timp în care își

întredeschide poșeta, se privește în oglinda aflată în ea și își aranjează

coafura.): Ce faci, stimate domn, cu bastonul acela?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Răspuns exterior.): Sunt în timpul

unui tratament medical foarte important, așa că...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Distrată.): Tratament medical cu un

baston în loc de medic?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Da, doamnă. Tratament cu un bas-

ton în loc de medic...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Și?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Ei, ce să-ţi spun! E super...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Fugi, domnule de-acia, că ceea ce tot

freci dumneata acolo, e un baston de duzină, ca toate bastoanele de

duzină...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Pune mâna pe el. Hai, pune mâna,

doamnă scumpă. Nu-ţi fie frică...Hai, mângâie-l într-o direcţie...Hai,

freacă, doamnă, nu sta...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Cu oarecare pudoare.): Ce să fac? Să-

l frec? Ha-ha-ha! Poate mă vede cineva și...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Voi, femeile, așa de bine știţi să fa-

ceţi pe sclifositele...Hai, mângâie-l, mângâie-l...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Cu excesivă pudoare.): Totuși, mi-e

rușine să ferc, domnule...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Ei!...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Chiar ţii neapărat să fac prostii?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Foarte serios.): Doamnă scumpă, de-

pinde la ce te gândești...Să vezi, după ce-l mângâi, ce bine te simţi...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Ce simt, domnule, ce simt?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: O liniște fără margini...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Prinde bastonul și-l ţine așa, neîn-

drăznind să-l mângâie. Parcă ar fi gâdilată,,  pune mâna pe baston.): Hi-

hi-hi! Hi-hi-hi-hi-hi!...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Privește scurt, prin pumn.): Ei, ce zici,
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doamnă dragă? Simţi?

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Simt...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Ești pe drumul cel bun. Darmite

dacă-l mai și mângâi măcar 15 minute?

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Parţial interesată.): De unde-l ai?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: De la un cetăţean cu care m-am în-

tâlnit aici, pe bancă...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Superfain!

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Unde nu mai pui, doamnă dragă, că

dacă faci ceea ce-ţi spun eu, acum, n-ai să mai mergi la doctor nicio-

dată și nici la farmacie, veac. Cumperi o problemă dintr-asta și o mân-

gâi până plouă cu piţule, că doar atâta poţi face, nu? Adică doar să

mângâi bastonu’ și stai în faţă, da?

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Extrem de tentată.): Și eu vreau un

baston dintr-ăsta...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: E-he-he-he! Mai întâi i se aduce la

băiatu’. Adică, Omul cu geantă diplomat îmi aduce mie unul și mai apoi,

dumitale...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Radiază de fericire și, gâdilită, se

bâţâie.): Da. Într-adevăr, așa ceva nici n-am mai văzut. Mi se furnică

pielea...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (La ureche.): Ce ţi se furnică?

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Roșie de pudoare.): Pilea, domnule.

Ce-ai crezut că mi se furnică?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Am glumit și eu, așa cum se glume-

ște cu o domnișoară...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Pardon, domnule. Oi fi eu o femeie

necăsătorită și în căutare de bărbat cu care să mă căsătoresc, dar n

permit să se facă glume nesărate pe pielea mea

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Scuzele mele...Să știi totuși, că e-ai

văzut până acuma e zero. Să vezi, stimată domnișoară, ce are basto-

nul ăsta înăuntru...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Curioasă.): Ce are înăuntru?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: O lume de-a dreptul miraculoasă!

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: În ce sens miraculoasă?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN(Privește iarăși, prin pumn.): Are bas-

tonașe care mai de care mai mici, băgate unul într-altul, și mult mai

miraculoase decât bastonul-mamă...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Ei, nici chiar așa...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Ba da. Uite, promite că n-ai să spui

nimănui ce vezi acum...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Promit...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Spre exemplu, unul dintre basto-

nașele din bastonul ăsta, e bastonaș antiinfractori...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Curiozitate excesivă.): Așa...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Altul e aparat de anihilat mirosuri

neplăcute de prin casă sau cam așa ceva...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Să zicem, așa...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Altul detectează pericolul venirii

mascaţilor în casă, noaptea, peste tine. Altul favorizează prieteniile

și înlesnește căsătoriile...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Extaziată.): O-o! E nemaipomenit.

Chiar asta caut eu. Să-mi înlesnească o relaţie cu un bărbat necăsă-

torit, cu care să mă căsătoresc și pentru care să gătesc și la care să-i

fac copii.

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: O, ce fericit o fi cel care o fi să se că-

sătorească cu dumneata!

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Priviri de ciocolată.) Mă rog...Și cam

cât costă un astfel de baston?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Cinci...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Ce cinci?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Luat ca din oală.): Păi cel puţin cinci

sute de euro...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Poate că vrei să spui lei, nu euro...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Fie și lei...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Ok. Îl iau, mai ales dacă zici că e sfi-

nţit de Sfântul Părinte Papa. Aș cumpăra orice obiect care trece prin

mâinile Papei, oricât ar costa...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Mai mult în particular.): Că vorba

aceea: prostia și domnia se plătesc...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Mișcată puţin, îl corectează.): Dom-

nia, nu prostia...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Dacă așa zici, așa să fie...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Nerăbdătoare.): Desfă-l, să vedem

cum funcţionează...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Ei, n-o pot face, până nu revine pro-

prietarul lui ca să vadă dacă soţia lui se întâlnește sau nu se întâlne-

ște cu un hăndrălău care-i trage clopotele sau nu-i trage

clopotele...Doar a promis că revine numaidecât. Într-un sfert de oră

trebuie să revină...Ups! A trecut și sfertul propriu-zis și sfertul acade-

mic! A plecat la fix și deja e jumate și ar fi trebuit să fie aici...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Hă-hă! O fi vreun escroc, stimate

domn...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Pardon, stimată doamnă...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Scuze, stimate domn. Hai să desfa-

cem bastonul. Ce-or conţine? Întreb și eu, ca să nu mor proastă. Știi

ce? Dacă bastonul acesta e o prostie, eu mă angajez să-ţi dau pe el

dublu, da? Adică cinci plus cinci. E bine așa?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN:  (Zâmbește de sus, satisfăcut.): E o

matrioșcă, doamnă scumpă...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Și, dacă nu te superi, ce e aia ma-

trioșcă?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Cum? Dumneata nu știi ce e o ma-

trioșcă?

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: E-he! Am știut cândva, pe vremuri,

dar acum nu mai știu...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Am știut cândva, pe vremuri... Am

știut cândva! Cândva! Asta numai cultură nu se chemă, doamnă

dragă...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Dar ce se cheamă, stimate domn?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Se cheamă ce se cheamă...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Hai, zi-mi ce e o matrioșcă?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN(Privește prin pumn.): Dacă stai să te

gândești bine, bine, te întrebi ce nu e matrioșcă în lumea asta...

DOAMNA CU PĂLĂRIE CIUDATĂ (Tot mai curioasă.): O!

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Cu masca omului cult.): Spre exem-

plu, și dumneata ești o matrioșcă, doamnă scumpă, și orice om pe

lumea asta, este o matrioșcă...O matrioșcă ambulantă!

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Totuși, nu înţeleg de ce să fiu tocmai

eu o matrioșcă? Eu sunt om, nu?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Femeie...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Și femeie nu e om?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Mă rog. Poate că e mai om decât

omul. Dacă te-ar deschide pe dumneata, cineva, certamente ar vedea

o groază de organe, da? Organe care mai de care mai feminine...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Speriată formal.): Te gândești la au-
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topsie? 

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Ei, draci, autopsie! Luat prin absurd,

nu? Stimată doamnă, fiecare organ al dumitale e format din subor-

gane care, la rândul lor, sunt formate din alte susbsuborgane și ace-

lea, la rândul lor, la fel...Sute de subsuborgane...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Înţeleg că și acestea sunt formate

din alte subsubsuborgane...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Exact. Ne potrivim. Adică subsub-

suborgane pe care oamenii de știinţă n-o să le dibuiască până-i hăul

și pârăul! Hai să ne gândim bunăoară, numai la firul de păr, doamnă

dragă, despre care noi, modernii, credem că e format numai dintr-o

rădăcină, o tulpină și frunze, da?

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Nu, nu. Departe de mine să nu cred

că firul de păr n-are și flori, adică fără mătreaţă...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: O, da! Și fără mătreaţă. Dar să luăm

de pildă, conștiinţa. Păi și ea, conștiinţa asta, e formată, doamnă

dragă, la rândul ei, din alte mici părţi cum ar fi subconștientul, in-

conștientul, iar subconștientul, la rândul lui, e format din zeci de sub-

subconștiente și tot așa și inconștientul e format din sute de

subinconștiente și alte sute de subsubinconștiente... 

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Cam îmbârligate sunt explicaţiile du-

mitale, domnule. Mi se face părul măciucă...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: O-ho! Mie mi se face măciuca păr

numai când mă gândesc cum ţi se face dumitale părul măciucă. Dacă

îmi dai voie, iată un alt exemplu, mai pe înţelesul tuturor: banca

aceasta pe care stăm noi, amândoi, acum...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Hai, să vedem ce mai e și cu banca

asta...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Privire cât mai academică.): Banca

aceasta, stimată doamnă, se află într-un parc, da? 

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Da.

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Privește prin pumn, parcă pentru a

hipnotiza.): Parcul acesta se află într-un oraș, da?

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Da.

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Orașul e într-un judeţ, iar judeţul

într-o ţară, nu?

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Păi da.

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Iar ţara se află pe globul pământesc,

iar globul pământesc se află în... 

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Într-o imensă pandemie...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN(Acceptă acest mod de distracţie, pri-

vind tot mai galeș la Femeia cu basc roșu-carmel.): E bine și așa. Dacă

dumneata zici pandemie, pandemie să fie. Doamne, ferește! Mă

bucur că ai înţeles. Dar să revenim la acest banal baston. Bastonul

acesta e pandemia în care se află un alt baston, adică mapamondul.

În el se află un al treilea baston, ceva mai mic, adică Europa noastră.

În el se află alt baston și mai mic, care e ţara noastră...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Îi face ochi dulci.): Iar în bastonul

acesta se află un alt baston și mai mic, adică judeţul nostru, în altul

mai mic, orașul nostru...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Îi face și el, ochi dulci.): Așa. Apoi,

altul, adică parcul acesta. După aceea, bastonul acesta are în el, un alt

bastonaș care e  banca pe care stăm noi doi...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Râde fericită.)::  Îndrăgostiţi...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Gulie.): Eu nu glumesc...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL::  Nici eu.

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: ...care suntem cele mai mici piese

ale bastonului-mamă. Noi suntem calul și călăreţul din bastonul pe

care proprietarul îl desfăcuse în faţa mea...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Și care din noi e calul și care e călă-

reţul?

ÎNTÂIUL BĂRBAT: Dumneata ești calul și eu călăreţul.

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Vezi că te bat dacă mă faci cal care,

oricum ai lua-o, trebuie călărit, da?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Confuz.): Da...Adică nu...Depinde și

de călăreţ...În fine, eu vreau să vă deschid...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Nerăbdătoare.)::  Zi ce vrei să-mi des-

chizi?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Să vă deschid apetitul...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Și mai curioasă.): Ce apetit, dragă

domnule?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Apetitul cultural, nu?

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Pe cale de a se deziluziona.)::  Da. Mă

rog. Adică, dumneata să-mi deschizi mie, apetitul cultural? Mie, dom-

nule?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Adică să-ţi explic băbește ce e aia o

matrioșcă, nu?...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL::  Mie să-mi explici ce e aia o matrio-

șcă? Dumneata îmi vorbești mie de sisteme solare și de galaxii și de

planete, ca să-mi explici ce e o banală matrioșcă? Dumneata, dom-

nule?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Da, pur și simplu o matrioșcă. Adică

am dat un exemplu...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Cu faţa pleoștită.)::  Ai dat un exemplu

de rahat, domnule care ești foarte cult, n-am ce zice. (Schimbare de

ton, privire nostalgică.) După cât îmi dau eu seama, matrioșcă era oul

acela pe care-l dădeam cadou de Paște copiilor. Îţi amintești, dom-

nule? Era un ou în care găseai un alt ou, ceva mai mic, iar în acela, un

alt ou și mai mic și așa mai departe. Aia era o matrioșcă...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Da. Exemple sunt câte vrei. Spre

exemplu, bunica dumitale e o matrioșcă în măsura în care s-a aflat în

ea, cândva mama dumitale, tot așa cum dumneata ești o matrioșcă

în măsura în care în dumneata s-a aflat fata dumitale.... Adică fata

dumitale poate să încapă în dumneata, dumneata, în mama dumitale

și...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Agasată.)::  Și uite așa jignești omul.

Bravo!

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN::  Eu nu jignesc. Eu explic...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL::  Ce vorbești, domnule? Adineauri m-

ai băgat în mama, ca un impudic și acum te faci că plouă?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Nu. Eu n-am zis nici într-un caz :

„Băga-te-aș în...”

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Mai agasată.)::  Nu, nu, că dumneata

m-ai băgat indirect...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Șosetă.): Dacă am greșit, îmi cer mii

de scuze...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Cu pardonu’ omori omu’. Decât ast-

fel de explicaţii analfabete, mai bine vino și dumneata cu ceva mai al-

fabet... Hai, desfă bastonul ăla odată, că-mi vine să te bat, nu

altceva...Hai, că la doișpe trebuie să merg la grădiniţă, după o nepoată

de la soră...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Da. Pur și simplu o matrioșcă e și

nepata dumitale...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Mai termină, domnule, odată cu

poantele astea de prost gust. Desfă bastonul să văd ce e înăuntru. Re-

pede...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Repet: Nu pot, numai când revine

proprietarul bastonului...
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FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Și când vine? Eu vreau să vină! Ţi-am

spus o dată pentru totdeauna, că indiferent cum va fi sau dacă îmi

ajută sau nu-mi ajută la măritiș, bastonul cu pricina, eu îţi dau pe el

o mie de lei. (Scotocește prin poșetă.) Problema e că n-am acum, la

mine, o mie în cap. Ia să văd câţi am de toţi. Uite 7 sute. Încă una.

Sunt opt. Ia banii. Mâine ne vedem tot aici, la aceeași oră, și îţi aduc

restul de bani.

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Bine, bine și eu cu ce rămân?

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Cu banii.

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Îi dă bastonul și ia banii.): Și ma-

trioșca mea?...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Îţi cumperi alta de la cetăţeanul care

nu se poate să nu mai apară. Și dacă respectivul mai are bastoane

dintr-astea, câte are, egal, pe toate i le cumpăr. Bineînţeles, dacă sunt

sfinţite de Papa. (Vrea să desfacă bastonul și nu poate.) Nu se desface...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Panicat, privește prin pumn.): Impo-

sibil...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Nimic nu e imposibil. 

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: (Foarte precipitat.): Doar am văzut cu

ochii mei când l-a desfăcut...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: He-he-he! E păcăleală, domnule.

Cine-i escrocul care?...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Un cetăţean înalt, cu barbă a la

Marx, fără mustaţă și cu început de chelie...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: A-ha! Și umblă îmbrăcat la patru ace,

cu papion, cu batistă la lavalieră, cu geantă diplomat, etc., etc., nu?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Cam așa...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: De ce nu spui așa? Păi dumneata n-

ai auzit de Sergiule Stativele, domnule?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Nu.

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Rău destul...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Cine e Sergiule Stativele?

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Escrocul care cică salvează lumea de

Alzheimer cu o pereche de cătușe. Acum știi?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Nu.

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Cum nu? Era pe Facebook un fel de

docftoroi cu numele ăsta, Sergiule Stativele, care revoluţiona medi-

cina, până să apară pandemia asta în China și mai apoi, în Italia...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Eu n-am facebook. Nici măcar in-

ternet n-am și n-am avut nici până la pandemie...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Păi dacă n-ai nici internet, ce mai

cauţi printre muritorii anormali de astăzi, domnule?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN:  (Ţandără pusă.): Cum ce caut prin-

tre eu, printre muritorii anormali?

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Zelemitor.): Ești rupt de lume, băiatu!

Fără facebook, riști să devii un înapoiat sadea. Să te îndobitocești pe

zi ce trece, că îndobitocirea îndobitocire cere...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Te rog, fără jigniri...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Ton solemn.): Fii sincer. Cât i-ai dat

lui Sergiule Satativele pe bastonul ăsta?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Sincer să fiu, nu i-am dat bani. I-am

dat un ghiul din aur, pe care-l aveam aici, pe degetul ginecologic... 

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Ho-ho-ho, băiete! Fără termeni gi-

necologici, că-mi vine rău...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Am citat din el, adică din Omul cu

geantă diplomat care e proprietarul bastonului...Problema e alta, sti-

mată doamnă. Nu-mi dau seama când și cum a schimbat escrocul

dracului bastonul cel care se dezmembra în alte bastoane și alte bas-

tonașe, cu bastonul ăsta care nu se desface și n-are în el ce ar trebui

să aibă?

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Eu să știu? Dumneata trebuia să ve-

rifici înainte de a-i da inelul, dacă bastonul primit funcţionează sau

nu...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Înseamnă că, până să-mi dau eu ine-

lul jos de pe deget, el a schimbat bastonul miraculos cu bastonul

acesta, nemiraculos, care nu e o matrioșcă, precum se pare...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL (Calm.): Bine că măcar e sfinţit de

Papa de la Roma...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Dacă e sfinţit...

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Da. Dacă e sfinţit...Și acum ce e de

făcut?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Cum ce e de făcut?

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Ţine bastonul și dă-mi banii înapoi...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Buboi.): Asta nu se poate. N-ai zis că

indiferent ce se va întâmpla, la-la-la și la-la-la?......

FEMEIA CU BASC ROȘU-CARMEL: Eu am zis că indiferent ce se va în-

tâmpla, dar n-am zis la-la-la și la-la-la... 

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN (Conclusiv.) Ne vedem mâine, la

aceeași oră, adică la 10, aici, pe aceeași bancă, da? Câte bastoane  să-

i zic cetăţeanului să aducă?

DOAMNA CU BASC ROȘU-CARMEL: Deocamdată 10.

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Bine. Cum spui dumneata. Dum-

neata dai comanda, că faci ce vrei cu banii dumitale. Ai la cine să le

plasezi?

DOAMNA CU BASC ROȘU-CARMEL: O, da!

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Că, spre exemplu, dacă dumneata

cumperi bastonul cu o mie de lei bucata, de la mine, zic și eu așa, ca

să mă aflu-n treabă, dumneata le poţi vinde mai apoi, cu o mie cinci-

sute sau chiar cu două mii. Depinde cum te faci cu cumpărătorul. Și-

apoi să știi că faci bani pe ele, nu glumă...E vorba de bastoanele

simple. Cele matrioșcă pot costa de cinci ori mai mult...

DOAMNA CU BASC ROȘU-CARMEL: Îmi imaginez, numai să fie sfinţite

de papa...

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Mai încape vorbă? Cetăţeanul avea

o geantă diplomat mare de tot, și geanta aceea era plină doldora cu

bastoane dintr-astea...

DOAMNA CU BASC ROȘU-CARMEL: Uau, ce tare! Și toate sfinţite?

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Mai încape vorbă?

DOAMNA CU BASC ROȘU-CARMEL: Atunci rămânem așa: ori că bas-

toanele sunt matrioșcă, ori că nu sunt matrioșcă, eu cumpăr 10 bucăţi

sfinţite.

OMUL CARE SE UITĂ PRIN PUMN: Bine. Pe mâine la 10. La revedere, (Se

ridică și pleacă încet.)

DOAMNA CU BASC ROȘU-CARMEL (Nu apucă să răspundă la salut, că

sună telefonul mobil, undeva, în poșetă. Îl găsește cu greu și răspunde.):

Alo! În parc. Ei, ce să fac, dragă? Știi și tu că în fiecare marţi, vin în

parc, pentru a-mi întâlni viitoarea  mea jumătate. Cum? Un bărbat cu

care să mă căsătoresc. Cum de ce? Păi vrei să vină pandemia și să mă

găsească tot așa, fată bătrână? Poftim? Ce? Stare de urgenţă de

mâine? Aha!  S-a anunţat la televizor? Da, da...Na! S-a-ntrerupt. (În-

chide telefonul, se ridică de pe bancă și iese în goană. I se mai aude

vocea.): Domnule, stai așa. Alo, domnule! Mâine va fi stare de urge-

nţă și nu ne putem vedea...Alo ! Alo, domnu!... (Revine în scenă, se

așază din nou, pe bancă și privește în gol.) Lumea aceasta prinsă în pan-

demie, este pur și simplu o matrioșcă! Bravo! (Se ridică încet, ca amo-

rţită, și iese, după care scena se întunecă.)

CORTINA     
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Deși încă nu-i chiar omologată, începe să prospere și la noi

o nouă specie de poezie (și de literatură în general): poezia de rezi-

denţă. Ea nu se distinge grav de ceea ce scriau norocoșii rezidenţi în-

ainte de rezidenţiat, dar cîteva note – obligatorii? (poate doar din

bun simţ) - o califică într-o discretă diferenţă. Fiecare o scrie cam în

felul lui, dar toţi fac ei ce fac și produc măcar cîteva texte de recu-

noștinţă, dacă nu le ies niște ode directe dedicate gazdelor și cas-

telelor unde petrec în comunităţi creative și-n atmosferă

stimulativă. Nu știu dacă e o condiţie pusă de generoasele gazde

(aș crede că nu, că doar nu vor fi făcînd precum comuniștii, să-și ar-

vunească talente) sau o spontană și irepresibilă pornire de gratitu-

dine. Dar oricum ar fi, e o marcă generală. Alături de beatificante

incantaţii rezervate peisajului și mediului, indiferent cum vor fi fost

acestea: montane, marine, silvestre, urbane. Viaţa la castel – cam

toate rezidenţele-s în castele, iar castelele, se știe, se ridică în locuri

paradisiace, ori baremi mirifice – își face ea loc într-un fel sau altul

în atmosfera – de nu și-n viziunea, dacă se ajunge pînă acolo – poe-

ziei. Carmen Veronica Steiciuc a avut norocul să nimerească într-

una din cele mai emulative și admirabile rezidenţe – tocmai pe

Coasta de Azur, în Château de La Napoule, de unde s-a întors în/cu

„Iahtul cu prieteni imaginari” (Editura Tracus Arte, București, 2019).

Că așa a fost ne spune ea însăși într-o prezentare a rezidenţei, așe-

zată „în sfera frumuseţii și inspiraţiei” și unde se naște „în sufletul

oricărui artist o extraordinară energie creativă”. Acolo-i de mers. 

E o poezie curat ocazională – dar ieșită din fericită ocazie!

– în care Carmen pune în cadre fantasmatice castelul și-i transformă

pe locatari în fiinţe himerice. Nu lipsește un fond referenţial la is-

toria/legenda locului, dar insinuat numai în măsura în care pote-

nţează viziunea de miraj și le dă „personajelor” prestigiu himeric.

Deși e un popas pregnant marcat pe traseul poetic al lui Carmen,

„iahtul” nu e și o abatere de la poetica reveriilor fragilităţii și a zum-

zetului de emoţii reticente din volumele dinainte. Răsfăţul în reve-

rii de aici are marginile zdrenţuite de nostalgii și melancolii, dar și

unele și altele sînt doar niște adieri în euforia solarităţii și-n aban-

donul în vrajă. Locul (locurile, de fapt) e/sînt o pură narcoză des-

fășurată ca o epifanie a tandreţii, într-o lume care e și o incantaţie

de sine și o paradă de imaginaţie euforizantă, aproape de delica-

teţea eufemistică: „dimineţi azurii desprinse din liniști solare de-

asupra abaţiei nasc/ lumi de diferite mărimi locuite de vieţi de

diferite mărimi//...// în lumile tandre timpul nu există// există doar

un zbor cristalin, un fel de aripi cu atingeri mai mult/ sau mai puţin

străvezii. în lumile tandre sunt invitate marionete// modelate în lim-

pezimi stelare, să iniţieze ritualuri de lentoare în/ pauzele dintre ilu-

zii, să strecoare în viaţa oamenilor emoţia” (ritualuri de lentoare).

Într-o lume hipnotică se mișcă, deopotrivă dezinvolt și ceremonia-

lic, poeta, trăind reveria în egală măsură ca senzaţie și sentiment:

„în gîndurile tale adorm în fiecare seară, cu aripa ta/ îmi învelesc te-

merile, în gîndurile tale mă topesc/ și renasc la fiecare apropiere de

cuvînt.// castelul este o propoziţie nesfîrșită în care cuvintele/ sunt

emoţii sidefate ale unui alt timp” (scrisoare. la fiecare apropiere de

cuvînt). Printre episoadele de saga de castel se strecoară, cu timidi-

tatea confesivă specifică lui Carmen, cîte o pală sentimentală fixată

cu creion subţire, dar evoluînd pe liniile ferme ale devoţiunii: „în

oglinzile mișcătoare în care te reinventezi la infinit,/ fiinţa mea este

o călătorie spre tine” (scrisoare. fiinţa mea este o călătorie spre tine).

Dar asemenea inserţii direct confesive sînt, aici, doar de coloratură,

căci volumul e un proiect de himerizare realizat cu o scriitură apa-

rent nudă, descriptivă, reportericească. Fie că fotografiază locurile

extatice, fie că descrie „scene” din viaţa de himere a personajelor

care le bîntuie, desfășurată filmic în jurul „oglinzii cu ramă de mes-

teacăn”, Carmen simulează realizarea unei cartoline sau a unui

video cu năluceli („Tatiana decupează fricile și le înmoaie în cer-

neală, le lipește apoi pe aripile îngerilor de hîrtie. în curtea inte-

rioară a castelului schiţează în grabă cîţiva arbori exotici. doamna M

rostogolește mash-uri cu regi și regine pentru o zi din turnul de

veghe” etc. – Tatiana) pe care le transformă în mandale. Descriptivul

are nu doar avînt fantasmatic, premeditat acesta, ci și elan enig-

matic. Pe rulajul aparentelor consemnări survine inevitabil cîte o

imagine care saltă totul în enigmă, transformînd reportajul în man-

dală. Versurile care întorc priveliștea spre enigmatic beneficiază de

o imaginaţie estetizată (nu cred că poeta e în stare să facă vreo

„urîţenie” estetică), rafinată pînă la delicateţea imaginativă: „trans-

parenţa pașilor noștri rămîne în amintirile ploii”, „nisipul se cuibă-

rește în tăcerile tale”, „șoapte desprinse din aura unei pantere

negre”, „secundele rostogolesc în conștiinţa apei un înger blond”

etc. etc. Sînt versuri care întorc regulat cîrma iahtului dinspre peri-

peţie spre tainic. Iar Carmen e un artist al acestor viraje spre miri-

fianţa enigmatică. 

Poezia de rezidenFă

Al. Cistelecan

Despre
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Nu știu să fie printre scriitorii noștri de astăzi vreunul
căruia să-i reușească asemenea lui Mircea Cărtărescu să res-
taureze încrederea în literatură. Cum te cam lași prins de mo-
lima defetismului și a saţietăţii, devii inevitabil victima unei
miopii care te silește să observi mai degrabă disfuncţionalita-
tea, altitudinea joasă, caricatura, rafturile doldora când nimeni
nu mai citește, inflaţia de veleitari și de lătrăi, simplul zgomot
stocastic care, aparent, nu privilegiază – iertată-mi fie vorba
proastă! – valoarea. Pe harta accidentată a periferiei noastre li-
terare, e deconcertant să-mi dau seama că un teritoriu decupat
de o carte riscată, eclectică, vag circumstanţială precum Creio-
nul de tâmplărie (Humanitas, 2020) e mai seducător decât multe
altele de făţișă monumentalitate. 

Vorbesc despre stupefacţie pentru că, în definitiv, vo-
lumul lui Cărtărescu nu este decât o punere laolaltă de amintiri
și reflecţii despre unii dintre scriitorii alături de care s-a format,
cuvinte de însoţire, discursuri și conferinţe, „luări de poziţie”,
cronici de întâmpinare, portrete, chiar o prezentare in extenso a
straniilor mecanisme ale Solenoid-ului, transcrisă după prele-
gerea autorului cu prilejul unei lansări. E o carte fără miză ex-
plicită, chiar cu aer de „opere complete”, dar care poate tocmai
de aceea te face să te simţi à l’aise, fără preocuparea de a nu
lăsa să-ţi scape sensul. Chiar dacă se cuvine ca un scriitor să fie
citit pe cât e cu putinţă cronologic și integral (Cărtărescu însuși
pledează pentru rigoarea lecturii diacronice), aș spune că, peste
decenii, parcurgerea bibliografiei Cărtărescu ar trebui începută
cu această carte, continuată cu poezia și paginile de jurnal, apoi
cu nuvelele și romanele. Aici sunt desfășurate spire idiosincra-
sice, se schiţează genealogii literare și se admit filiaţii, se oferă
un proiect de deontologie a scriitorului, se rememorează legă-
turile profesionale cu Editura Humanitas și cu Gabriel Liiceanu,
sunt conturate noi portrete de grup optzecist și nouăzecist,
chiar trecute prin tot mai aburoase filtre nostalgice, totul cu o
teribilă voluptate a subiectivităţii și a evanescenţei; și, mai ales,
cu aceeași sintaxă învăluitoare și hipnotică, sacerdotală și calo-
filă pe care Mircea Cărtărescu o exersează pe fiecare pagină. 

Dintr-o relativă nevoie de organizare, volumul este tri-
partit. Coeziunea cărţii este dată de primele două părţi, Cum i-
am cunoscut și Creionul de tâmplărie, nefiindu-mi însă tot atât de

clar rostul secvenţei finale, Gheaţă și foc, care, pe vreo șaizeci
de pagini, adună texte cu funcţii și teme diferite, unele chiar de-
venite anacronice (de pildă, Vrăjitorul (din) Oz a făcut să mi se
strângă stomacul: nicio notă lămuritoare nu însoţește textul
care se încheie cu un inabil „Îi doresc lui Amos Oz să primească
în curând marele premiu [Premiul Nobel, n.m.], ca o recunoa-
ștere a valorii sale. Dar chiar dacă nu va fi așa, pentru mine e
destul că îl merită.”). Înţeleg că s-a dorit păstrarea unei anumite
fluenţe a textelor, că s-a evitat supraaglomerarea post factum,
însă, pentru limpezire, preferabil ar fi fost ca Mircea Cărtărescu
să fi adăugat câteva cuvinte acolo unde informaţia se întâmplă
să fie deja obsoletă, chiar insensibilă.

Poetice și adezive sunt însă textele din primele două
grupaje. În Cum i-am cunoscut, Cărtărescu face o încercare de
umanizare a unora dintre scriitorii pe care i-a cunoscut sau a
celor pe care ar fi vrut să-i cunoască (Eminescu, de exemplu).
Recuperându-i dintre ruinele „transparenţei destrămate a irea-
lului”, Mircea Cărtărescu urmărește să dezbare cititorul de au-
tomatismele „uimirii” celui care nu imaginează carne, sânge și
oase pentru cel ale cărui pagini le parcurge (cu atât mai mult
dacă are nenorocul de a fi efigie de manual – căci „Dacă mi-ar fi
spus cineva atunci [în copilărie, n.m.] că o să ajung scriitor, aș fi
râs, căci m-aș fi gândit numai la felul cum avea să-mi fie mâz-
gălită poza din manual”, p. 25). 

Iată cum se apropie de Eminescu (deși mulţi dintre cei
care vor avea, poate, deschiderea să citească rândurile nu-i vor
ierta încă autorului crima de lezmajestate din Dilema aniver-
sară): „Dac-aș fi trăit în vremea lui, n-aș fi știut că el este Emi-
nescu, poate nici măcar dacă i-aș fi citit versurile. Căci mai erau
poeţi în preajmă, și pe-atunci distanţa dintre el și Samson Bod-
nărescu sau Dimitrie Petrino nu părea atât de abisală ca azi.
Pentru Macedonski și destui alţii, poezia lui Eminescu era ve-
tustă și confuză. Ajungea să nu-l citești, sau să-l citești resenti-
mentar ca să-l excluzi fără remușcări din rândul celor valoroși.
Mă întristează gândul că poate nu m-aș fi apropiat de el, nu l-aș
fi preţuit, poate că nici măcar nu l-aș fi remarcat. Poate-aș fi fost
un junimist zeflemitor sau un imbecil de la Revista contimpo-
rană, care i-ar fi contabilizat greșelile de exprimare. N-aș fi fost,
oricum, Creangă, singurul om care l-a iubit cu adevărat, deși nici

O antropologie a lumii literare

Rita Chirian

Critică literară
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el nu știa că iubește in poet, ci doar un om mai curat și mai fan-
tast decât cei din jur.” (p.13) Nici pe Arghezi nu l-a întâlnit, deși
ar fi putut da oriunde peste „bătrânelul cu basc și baston, ne-
băgat în seamă de mulţime, și totuși cel mai uluitor scriitor
român al secolului XX”, cel care, sumă de contradicţii, a fost „la-
borant chimist, călugăr, socialist, anarhist, răspopit, filogerman,
antigerman, anticomunist, filocomunist, bunicuţ, arghirofil,
ţăran, intelectual”. Primul scriitor pe care l-a întâlnit a fost Vini-
ciu Gafiţa, al cărui portret, numai eufemism și deriziune, este
de un haz teribil: „Era ca aerul, ca fundalul de pânză al portre-
telor, ca puţină apă de mare în căușul palmelor. Era de neînţe-
les cum de nu murise de mult de plictiseala de a trăi în aceeași
piele cu el însuși. La prezidiu, era ca o pată cenușie între oameni
normali, perfect definiţi. (...) Viniciu Gafiţa era neantul care vor-
bește, registrul de contabilitate care vorbește, așteptarea în an-
ticamera dentistului, care vorbește, praful ce curge, somnul
greu de după-amiază care vorbește.”. (Nu, nu vă gândiţi la sutele
și miile de prezidii în faţa cărora aţi somnolat!) 

Cărtărescu aduce la suprafaţă, ca și cum ar schimba cu
repeziciune diapozitivele memoriei, schiţe efasate (pe Șerban
Cioculescu l-a întâlnit la coadă la Fondul literar, bătrânel uscăţiv,
căruia nu a îndrăznit să i se adreseze), dar și tablete cu totul me-
morabile, cum e succintul manual de antropologie a breslei
scriitoricești: „E greu să trăiești printre scriitori. La Târgul de
carte, de pildă, un scriitor trebuie să fie foarte precaut. Privirea
sa, de obicei aţintită în gol, trebuie să devină ageră și ascuţită ca
a unei sălbăticiuni. Trecând prin labirintul coridoarelor Târgu-
lui, trebuie să-ţi poţi repeta din vreme (și înaintea lor, dacă se
poate) prietenii și adversarii, căci o simplă clipă de neatenţie, o
mână care ţi se întinde și pe care n-o strângi la timp, un semn
din cap la care n-ai răspuns te pot costa cât nu face. (...) Pentru
unii ești cineva, pentru alţii ești un zero. Sunt criticii care te-au
lăudat și cei care te-au înjurat. Ești dator cu mulţumiri și cu îm-
brăţișări, dar și ci evitări și atitudini distante. (...) Nu există com-
portament standard. Totul ţine de împrejurări, de intuiţia de-o
clipă, de istoria ta personală cu insul respectiv. (...) Ce trib ciu-
dat, scriitorii români! Cât e de greu să trăiești cu ei! Știu clanul
acesta de sfert de veac: e neschimbat. Îmi amintesc vremea lui
Ahoe, a lui Nichita și al lui Pucă. La fel e și acum, cu alţi Ahoe și
alţi Pucă (din păcate, nici un Nichita azi printre ei). La aceleași
mese, cu aceleași halbe în faţă, purtând aceleași discuţii, făcând
și desfăcând aceleași ierarhii. Buni și răi, mari și mici, la un loc,
strânși unii-n alţii, dăruindu-și unul altuia recunoașterea și ura.”
(p. 31-32). Dar în acest peisaj se disting totuși Mircea Dinescu,
rememorat într-un episod de lectură publică în timpuri cazone,
„tovarășul poet” purtând „pulovăr de mohair verde” și arătând
„afurisit de prosper”, făptură din altă lume care contrastează
cu proaspătul înregimentat cu „bocanci care fac răni” și ci „iz-
mene găurite”, ori Daniela Crăsnaru, „fată foarte elegantă”,
„dragi poeţi din București/ ajunși iarăși la Fetești”, după cum
lent-colonelul Boboc a ţinut să versifice... Sau, altă dată, Gheor-
ghe Crăciun, „cap teoretic foarte serios”, ori Romulus Bucur, „un
original”, „un pasionat de chinezării și japonezării”, cu „ochii al-
baștri, râzători”, „nebărbierit și destul de șleampăt”, dar „bun
cunoscător de poezie americană”. Sau Mircea Nedelciu, auten-
ticul lider al optzeciștilor, în care „forţa și bunul simţ tipic ţără-

nești s-au echilibrat întotdeauna (...) cu intelectualitatea și au
produs împreună scrierile lui deopotrivă realiste și textualiste”,
la al cărui portret greu se poate adăuga imaginea din urmă de
imobilizat într-un cărucior ori de strateg al afacerilor. Ori echi-
noxiștii, cu lumea lor atât de diferit-ardelenească faţă de efer-
vescenţa și egocentrismul bucureștene, terra incognita pe care
Cărtărescu o reţine astfel: „Am făcut și câteva drumuri la Cluj,
după ce poeţii clujeni veniseră la București, la Cenaclul de Luni,
și nu voiseră să citească nimic (aveam, noi, capitaliștii, o repu-
taţie de mâncători de poeţi – de fapt, mâncam doar poezie pe
pâine). Noi, în schimb am citit la Cluj, interminabil, din poemele
noastre în care, chipurile, «poezia cobora în stradă» ca să ceară
«o nouă sensibilitate». Eu măcar, cu puţina simţire specifică mie
atunci, mi-am distrat la una dintre întâlniri auditorul cu vreo oră
de giumbușlucuri poetice dintre cele mai scandaloase. S-a ridi-
cat după aceea Ion mureșan și-a spus ceva foarte ironic din care
n-am priceput absolut nimic. Cum ar fi spus John Lennon, «we
were worlds apart»: veneam pe alte tradiţii, vorbeam altă limbă.
Ne-am cărat de la Cluj amărâţi, nu înainte de a lăsa sub crista-
lul mesei de la Echinox un poem scris de Madi și de mine, numit
«Napocalipsa».” (p.56)

Răzleţ, sunt prinși în chihlimbar Ion Pop, Vartic, Florin
Mugur („fericit în nefericire”), Geo Bogza (zărit din stradă în timp
ce, dimineaţa, își deschide larg fereastra), Marin Preda („...un
om foarte obișnuit, un everyman. Nici măcar un ţăran autentic
nu părea, mai mult un funcţionar plictisit.”), Ioan Alexandru („un
roșcovan spelb, voinic, cu trăsături aproape grotesc ardelenești,
cu accent puternic în vorbire”), Mircea Ivănescu („Era un om mă-
runt, cu un fel de ceaţă peste trăsăturile feţei. Avea mâini re-
marcabile, care mi-au rămas în minte.”), Mariana Marin și Virgil
Mazilescu (și totuși ce va să însemne „Boule, învaţă de-aici să
scrii poezie”, dedicaţia de pe Va fi liniște, va fi seară pentru un
june confrate?!), Paul Georgescu, Călin Angelescu, Traian Co-
șovei, Nichita Stănescu, Ion Stratan și câţi alţii. 

Partea a doua conţine locurile geometrice ale weltans-
chauung-ului cărtărescian. Cine este familiarizat cu notaţiile dia-
ristice ori i-a citit volumele substanţiale va avea impresia unui
déjà-connu, dar merită parcursă chiar ca simplu memento. Nu-mi
amintesc însă să fi citit undeva – ori să fi conștientizat –  legă-
tura (acum evidentă și mărturisită) dintre Mircea Cărtărescu și
Thomas Mann, ascendenţă analizată cu amestecul de cerebra-
litate și poezie care-i este atât de caracteristic. Pe de altă parte,
chiar fiind profund circumstanţiale, textele finale redau, diago-
nal, portretul de generaţie al câtorva dintre cei care au fost tu-
telaţi în anii 90 de Mircea Cărtărescu la cenaclul Literelor
bucureștene: Cezar Paul-Bădescu, Svetlana Cârstean, Ana-Maria
Sandu, interesant fie și pentru că întărește verdictul de promo-
ţie pierdută.

Compozit și fascinant deopotrivă, Creionul de tâmplă-
rie (vedeţi în carte de unde și până unde titlul acesta) vine să
confirme că opera unui scriitor trebuie să fie geometrie: în ab-
senţa golurilor nu poate exista plinul. Agreabil și înmuiat de me-
lancolie, Creionul... arată că Mircea Cărtărescu scrie mereu
aceeași carte. Îndrăgostiţii de scrisul cărtărescian vor găsi ace-
lași Cărtărescu între paginile ei, ceilalţi, infernul.
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Tocmai când eram pe punctul de a spune că noii poeţi de-

butanţi și-au cam epuizat inventivitatea în lupta lor cu propriile bio-

grafeme, iată că dau peste un volum absolut uimitor care mă face să

îmi mușc limba – Jazz pentru iguane de Răzvan Andrei. Cu rușine, aflu

că acest volum a apărut, în versiunea sa originală, acum doi ani la

Editura Brumar, pentru ca Editura Nemira să publice în 2019 o edi-

ţie revizuită și adăugită. Spre deosebire de volumul original, această

nouă ediţie a reușit, însă, să ajungă și la mine. Ce noroc! (A spus ci-

neva că vizibilitatea unei edituri nu este importantă?)

Informându-mă acum mai bine despre carte, observ, totuși,

că receptarea critică a fost extrem de punctuală. Și elogioasă – car-

tea trecând cu brio de filtrele câtorva dintre cei mai exigenţi critici

tineri ai momentului: Marius Chivu, Mihai Iovănel și Cosmin Ciotloș.

Atât de elogioasă, încât volumul lui Răzvan Andrei se va afla, cu si-

guranţă, printre topurile celor mai bune cărţi de poezie ale ultimu-

lui deceniu. Și chiar merită pe deplin acest statut, din moment ce

autorul reușește, în sfârșit!, să extindă perimetul confesiunii poe-

tice înspre noi spaţii, puse foarte mult timp sub semnul tabuului –

poezia LGBTQ. Evident, nu (doar) tema face poezia și chiar cred că i

s-ar face o mare nedreptate volumului dacă am afirma că marea sa

calitate constă doar în curajul și asumarea autorului. Într-adevăr,

există mult curaj în această poezie, însă el este susţinut de un eșa-

fodaj lexical ingenios, cu o luminiscenţă vibrantă, ale cărei surse se

desprind din afluenţii (anti)misticismului expresionist și suflul beat-

nicilor. Tot astfel, în poezia lui Răzvan Andrei reverberează și vocile

lui Walt Whitman ori Frank O’Hara. Iar dacă ar fi să găsim niște co-

respondenţi autohtoni contemporani, am putea la fel de bine să spu-

nem că această poezie este dozajul perfect între vizionarismul lui

Radu Vancu și incisivitatea Elenei Vlădăreanu. Sau între maximalis-

mul lui Marius Conkan și inventivitatea lexicală a lui Florentin Popa. 

Dar, oricât de multe descendenţe am încerca să identificăm,

asta nu diminuează cu nimic calitatea volumului care umple, în pei-

sajul poeziei noastre recente, un vid lăsat de un discurs intimist

poate prea evaziv, imploziv, minimalist ori, pur și simplu, tern. Iar

despre Jazz pentru iguane putem spune orice numai asta nu. Dim-

potrivă, această poezie are un vitalism vituperant ce ţâșnește dintr-

o sintaxă aluvionară, expansivă: „Capete // CARE / Dizolvă trandafiri

în eprubete abstracte și ung / Marginile nopţii cu vaselină. // (...)

CARE / Se-ntind pe canapele din piele-ntoarsă aduse / Din Tibet. Și-

așteaptă / Heruvimi blonzi să-i privească din cer cu ochi / Mulţi. Ve-

righete sticloase năpădite de omatidii rogvaiv // (...) CARE /

Îngenunchează în catedrale de bazalt și aprind candele / Pentru ma-

mele lor vrăjitoare. Ejaculând / Barili de spermă harismatică spre

hăuri de cilindracși.”, „Noi suntem faţa și reversul, memoria, uita-

rea, / Inelele arborilor se strâng în jurul nostru ca zeii lângă / o ca-

tedrală în flăcări, / Noi nu avem timp, noi nu avem spaţiu, / Suntem

tusea și oftatul dintre două mișcări simfonice, / Suntem ţigara de

după juisare, liniștea oprind ceasul / după ultimul icnet, / Copiii ne-

născuţi și fluturii posibili, / Teama de noapte suntem și judecata de

apoi a sinapselor.”. În miezul acestor vortexuri lexicale ameţitoare

se cristalizează nuclee imagistice pulsatile care, asemenea unor epi-

fanii, fascinează cu aceeași intensitate cu care înspăimântă. Poezia

lui Răzvan Andrei are ermetismul (a se înţelege, pe alocuri, concep-

tualismul) viziunilor oraculare și suflul tempestuos al scrierilor es-

catologice. Orice revelaţie este o spadă cu două tăișuri. Orice înger

twink este înspăimântător. Versurile capătă, astfel, o încărcătură

cvasi-profetică, ginsbergiană, luând forma unor litanii sumbre îm-

bibate în seruri tanatice: „Eu n-o să vă mint: și noi vom muri! (...) Da!

Și-n carapacea ta de twink se ţese pe tăcute o moarte cu aripi de

fluture negru și / o armată de viermi se antrenează chiar acum / să-

ţi sfâșie carnea! / Dar cuvintele astea și strigătul fricii din noi – ele

nu, ele nu vor muri! Pentru că ele sunt / procesul-verbal al suferinţei

tale mute, sunt plaga / deschisă din mijlocul cerului...”. Este ceva

traklian în toată atmosfera asta crepusculară de zbucium, care câ-

teodată frânge energia febrilă a unei anateme printr-o luciditate ci-

nică: „În mijlocul tuturor lucrurilor stând, uimește-te! (...) Ce

contează că ai iubit și iubirea ţi-a scăpat printre degete, / Ce con-

tează că ai dansat de multe ori pe mese și că ochii erau / aţintiţi asu-

pra ta, / Ce contează că stai acum în spatele cortinei și /

reflectoarele s-au stins? / Păstrează-ţi capacitatea de a fi uimit, pri-

virea tânără, / Chiar dacă viaţa e sau nu, chiar dacă identitate există

sau nu...” Același cinism este câteodată distilat în tonuri de

(auto)compătimire, în scenarii tandre de „singurătate granoblas-

tică”: „Hei, tu, copil al părinţilor heterosexuali (...) Hei, tu, din satul

în care te sufoci îndrăgostit de braţele tatălui, / de coapsele lui pro-

tectoare, / Tu, care ștergi cu mâneca hainei tale luminile de pe lu-

cruri, / așteaptă-mă!” 

Sunt multe poeme bune și foarte bune, atât de multe, încât

ar fi inutil să citez din toate. Poate singurul mare defect al acestui

volum vizează strict organizarea materialului textual (destul de

dens, ce-i drept – cartea are peste 100 de pagini), care, în loc să al-

terneze omogen intensităţile poemelor, urmează formula unui de-

crescendo. Dar mi se pare că încep să fac aiurea pe cârcotașul. Nu

are rost să mai insist: Jazz pentru iguane este o carte minunată. Cha-

peau!

Orice înger twink este înspăimântător

Andrei C. Șerban

Critică literară
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CCoorrnneell  RReeggmmaann..  AA  ffii  ccrriittiicc  lliitteerraarr  (Ed. Muzeul Literaturii Ro-

mâne, 2018) de Florina Lircă-Moldovan este un studiu monografic,

precedat de un Cuvînt-înainte de Al. Cistelecan, la origine teză de

doctorat cu tema FFaammiilliiaa  RReeggmmaann..  OO  ffaammiilliiee  ddee  ccăărrttuurraarrii  aarrddeelleennii

consacrată activităţii şi operei celor cinci membri literaţi ai familiei

Regman: Nicolae, Cornel, Ioan, Dinu şi Ştefăniţă, originară din satul

ardelean Daneş din preajma Sighişoarei, „moştenitori – în opinia au-

toarei – ai virtuţilor Şcolii Ardelene”. Din corpul tezei, exegeta a ex-

tras acest studiu monografic acordat criticului Cornel Regman,

structurat în două părţi, PPrrooffiill  bbiioo((bbiibblliioo))  ggrraaffiicc și PPrrooffiill  ccrriittiicc, și îm-

bogăţit cu noi informaţii și interpreatări, 

Într-un fel de portret al criticului în viaţa social-culturală

românească, Florina Lircă-Moldovan notează „discreţia, cumpăta-

rea şi severitatea cu el însuşi care l-au reţinut să-şi pună în valoare

viaţa particulară.(...) Aceeaşi modestie personală îl va sustrage chiar

din rîndul magistraţilor criticii literare cu al căror statut privilegiat

contrastează izbitor temperamentul lui rezervat; nu a ocupat func-

ţii importante, n-a aspirat să devină academician, nici nu s-a bucu-

rat de onoruri sociale”. Cornel Regman a fost, prin firea şi educaţia

sa ardelenească, spre a continua tot cu cuvintele exegetei, „un cri-

tic independent, nedispus să plătească nimănui tribut, dar profund

ancorat în realitatea vremii, preocupat de soarta literaturii şi mai

puţin de propria-i posteritate”. 

Aceste linii de portret al lui Cornel Regman vin să dea răs-

puns constatării că, la mai bine de un deceniu de la trecerea sa în

eternitate, „contribuţia sa de după al doilea război mondial la fixa-

rea veritabilei ierarhii de valori a rămas – observă pe bună dreptate

Florina Lircă-Moldovan – fără un ecou pe măsură”. Vrînd parcă să

se contrazică, autoarea adaugă însă schiţei de portret pe care i-o

face lui Cornel Regman, „un şir de portrete” ale unor scriitori con-

temporani, extrase din presa literară sau din corespondenţa rămasă

în arhiva familiei, dintre care un loc important îl ocupă colegii săi

din Cercul Literar de la Sibiu, singurii de care a rămas toată viaţa

legat: Ştefan Aug. Doinaş, Ion Negoiţescu, Eugen Todoran, Ion D.

Sîrbu, Nicolae Balotă ş.a., dar şi alţi critici care-l apreciau la justa va-

loare: Al. George, Gheorghe Grigurcu, Nicolae Manolescu, Al. Ciste-

lecan, Nicolae Oprea ş.a.

Lucrarea continuă printr-o reconstituire în stil călinescian

a biografiei lui Cornel Regman, cercetînd toate ramurile arborelui

genealogic, evocînd atmosfera familială şi social-istorică în care a

copilărit, împreună cu fraţii săi, la Daneş, a studiilor liceale la „Ghe-

orghe Bariţiu” din Cluj, unde îşi descoperă maestrul într-ale criticii

literare în profesorul şi criticul Ion Chinezu, şi a studiilor universitare

de Litere şi Filosofie la Universitatea din Cluj refugiată în anii celui

de-al doilea război mondial la Sibiu, unde se numără printre mem-

brii fondatori ai Cercului Literar, fiind cronicarul literar al revistei.

Bine documentată printr-o minuţioasă cercetare de arhivă, Florina

Lircă-Moldovan trasează apoi meandrele vieţii profesionale a lui

Cornel Regman, ca şi cronicar în redacţiile unor reviste: Almanahul

literar/ Steaua din Cluj, Tomis din Constanţa, unde a fost şi confe-

renţiar universitar, Viaţa românească şi Jurnalul literar din Bucureşti,

marcată în anii ‘50 de unele concesii făcute realismului socialist sub

numele Dan Costa, fără o aliniere ideologică propriu-zisă, rămînînd

acelaşi critic independent, liber în gîndire şi expresie, care recep-

tează şi valorizează literatura de pe poziţia primatului esteticului în

tradiţia maiorescian-lovinesciană a cerchismului, asumată însă cu

răspundere etică.

Monografia nu se reduce la simpla expunere cronologică

a etapelor vieţii şi activităţii literare a lui Cornel Regman, ci constă

în reconstituirea, cu o remarcabilă putere de evocare şi de dezba-

tere critică, a atmosferei şi ideilor literare/ culturale a două epoci, in-

terbelică şi postbelică, la care criticul a fost deopotrivă martor/

spectator şi actor. Şi mai ales, iscusinţa cu care doamna Florina

Lircă-Moldovan marchează prezenţa sa şi contribuţia individuală a

criticului în momente decisive ca Manifestul Cercului Literar, pro-

iectul Euphorion, disputa dintre călinescieni şi anti-călinescieni ini-

ţiată de revista Familia etc., descrise în amănunte care depăşesc

uneori cadrele monografiei.

Dar abia în al treilea capitol, monografia dobîndeşte şi di-

mensiunea critică necesară, prin analiza cărţilor care i-au fixat de-

finitiv lui Cornel Regman „profilul critic”. Autoarea preia opinia că,

încă din perioada Revistei Cercului Literar, Cornel Regman trecea,

spre deosebire de Ion Negoiţescu, drept „criticul prin excelenţă”, ob-

servînd însă că permanent criticul este completat de un istoric lite-

rar, fiind inconfundabil ca portretist al scriitorului abordat şi analist

al substanţei operei acestuia, creator al unui stil critic în care so-

brietatea se asociază cu umorul, spiritul polemic cu vocaţia con-

strucţiei, detaşarea obiectivă cu implicarea morală, pentru a

discerne valorile de non-valori. În acord cu alţi comentatori ai ope-

rei lui Cornel Regman, exegeta susţine că acesta practică, nu fără o

concepţie teoretică personală şi un program propriu, chiar cu o anu-

mită „pedagogie”, un gen de „critică integratoare”, de sistem, al

cărei scop este „să excludă subiectivitatea din analiza artei”. O cri-

tică de explorare a actualităţii literare, care – în aprecierea autoarei

– „nu se reduce doar la o simplă judecată de valoare stilistică, ci e ar-

tistică, pentru că o integrează într-o structură complexă, organizată,

coordonată de o viziune organică asupra literaturii”.

Acest gen de critică provine, cum bine observă Florina

Lircă-Moldovan, din tradiţia maiorescian-lovinesciană a Cercului Li-

terar, asemănîndu-se cu critica organică şi culturală a lui Pompiliu

Constantinescu, iar prin forţa ei „creatoare”, cu a lui G. Călinescu.

Chiar dacă exegeta mai descoperă şi alte modele între criticii ro-

mâni: Paul Zarifopol, Tudor Vianu, Şerban Cioculescu, Vladimir

Streinu ş.a., sau francezi, Sainte-Beuve, Jean Rousset, Georges Pou-

let ş.a., fără a-l uita pe poetul şi filosoful Lucian Blaga, profesorul

său de filosofia culturii din studenţia sibiană, tot ea trage concluzia

că influenţa lor a fost asimilată unui sistem de gîndire personal/ ori-

ginal care, în cele mai elocvente momente ale sale, atinge imperso-

Un studiu monografic Cornel Regman
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de colaborarea doamnei Zorina Regman, soţia cri-

ticului, şi, nu în ultimul rînd, de a fiului Ştefăniţă

Regman, dar şi o bine argumentată pledoarie,

chiar dacă uneori riscă să devină encomiastică,

cartea este bnevenită pentru o mai dreaptă

(re)cunoaştere a activităţii şi operei de critic şi is-

toric literar a lui Cornel Regman.
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nalitatea unui clasic „promotor – într-o succintă caracterizare –

al celei mai creatoare critici de valorizare”.

Altă observaţie importantă a exegetei demonstrează

că volumele publicate de Cornel Regman, începînd cu CCoonnfflluu--

eennţţee  lliitteerraarree pînă la UUllttiimmeellee  eexxpplloorrăărrii  ccrriittiiccee postume, sunt al-

cătuite din cronici apărute mai întîi în reviste şi reluate într-o

construcţie de carte pe criteriul, spre a întrebuinţa titlul uneia

dintre ele, „selecţiei din selecţiei”, făcînd ca analizelepunctuale

ale unor apariţii editoriale să fie însoţite de vederi panoramice.

Seria volumelor de „explorări critice” se completează astfel cu

panoramări istorice reprezentatate de volumele DDiinnsspprree  „„CCeerr--

ccuull  LLiitteerraarr””  sspprree  „„OOppttzzeecciişşttii””  şi PPaattrruu  ddeecceenniiii  ddee  pprroozzăă  lliitteerraarrăă

rroommâânneeaassccăă, cel din urmă apărut postum în îngrijirea lui Ştefă-

niţă Regman.

Tot în acest substanţial capitol, Florina Lircă-Moldovan

analizează cele două monografii împlinite, AAggîîrrbbiicceeaannuu  şşii  ddee--

mmoonniiii şi IIoonn  CCrreeaannggăă, ca şi „dosarul” unei monografii despre Ion

Budai-Deleanu, proiectată încă din tinereţe dar nefinalizată, re-

feritoare la scriitori abordaţi dintr-o afinitate spirituală, pe

care-i uneşte – în argumentaţia criticului – rolul de precursori ai

prozei realiste de analiză psihologică. 

Făcînd o meticuloasă muncă de arhivă şi beneficiind
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Publicat în 2018 la prestigioasa editură Bloomsbury, în co-

lecţia intitulată „Literatures as World Literatures”, volumul Roma-

nian Literature as World Literature (Literatura română ca literatură

mondială) face exact ceea ce își propune în ambiţioasa premisă: re-

configurează literatura română drept o literatură mondială, un pro-

dus cultural văzut ca parte a istoriei culturilor și literaturilor. Alături

de acest volum, dedicat literaturii române, seria de la Bloomsbury

cuprinde ample studii, dedicate literaturii indiene moderne, litera-

turii daneze și flamande, literaturii turce, bulgare, francofone, bra-

ziliene, americane sau germane. Există, de asemenea, studii

dedicate unor autori individuali, recitiţi prin prisma modului în care

se încadrează în conceptul de literatură mondială, ca de exemplu

Elena Ferrante sau Roberto Bolaño, sau unor curente culturale, cum

ar fi suprarealismul, unor genuri romanești, ca de exemplu roma-

nele poliţiste sau unor discipline distincte, ca filozofia, la rândul ei

privită drept parte a literaturii mondiale. Seria este coagulată în

jurul conceptului de „literatură mondială”, o vastă abordare a lite-

raturii ce ia în considerare diferite coordonate, de nivel lingvistic,

naţional, formal sau tematic, în funcţie de care grupează autori sau

texte literare, identificând diverse similitudini, locuri comune și in-

fluenţe. Dincolo de toate studiile publicate pe tema literaturii mon-

diale în ultimii ani, colecţia de la Bloomsbury încearcă să

depășească aspectul pur teoretic al acestui domeniu de studiu re-

lativ nou și, în același timp, să coaguleze studiile și volumele în fun-

cţie de anumiţi factori lingvistici și geografici. Practic, colecţia oferă

o privire proaspătă (dintr-o nouă perspectivă, mai exact) asupra

unor manifestări literare circumscrise geografic, lingvistic sau isto-

ric și încearcă astfel să reordoneze un patrimoniu cultural extrem de

valoros și de multe ori necunoscut în afara arealului geografic lin-

gvistic pe care îl reprezintă.

Conceptul de literatură mondială diferă radical de ceea ce

însemna literatura universală în accepţiunea lui Goethe. Fiind în

continuare un subiect de dezbatere pentru teoreticieni, literatura

mondială se conturează drept o intersecţie de studii de teoria lite-

raturii, istoria literaturii, comparatism, dar și hermeneutică și filo-

sofie. De aici va rezulta o repoziţionare a interpretării textului în

raport cu majoritatea analizelor făcute de-a lungul timpului, o des-

centrare faţă de liniile tradiţionale de gândire și înţelegere a unui

anume autor sau text. Interpretând prin prisma literaturii mondiale,

se vor putea stabili noi legături și noi căi de circulaţie a ideilor, ur-

mărindu-se, în special, demonstrarea legăturilor subtile între texte,

autori și diverse curente de gândire și ajungându-se, astfel, la o real-

cătuire a hărţilor mentale ale literaturii. 

Editat de Mircea Martin, Christian Moraru și Andrei Terian,

volumul conţine 15 studii, redactate de autori diferiţi. Ele sunt gru-

pate în trei părţi, fiecare concentrându-se asupra unui anumit as-

pect metodologic și de cercetare. Introducerea, scrisă de Chirstian

Moraru și Andrei Terian, se concentrează asupra conceptului de li-

teratură mondială, așa cum e văzut de către cei doi autori, dar și

asupra definirii premiselor volumului și a redefinirii poziţionării es-

tetice în raport cu diverși scriitori români. Are loc aici, dincolo de ex-

plicaţia logică și erudită, o poziţionare ideologică foarte clară, în care

premisele teoretice considerate învechite (de exemplu „naţionalis-

mul metodolgic”) sunt îndepărtate, construindu-se baze noi. Apare

astfel posibilitatea de a asocia idei și concepte într-un mod unic,

greu de conceput într-o paradigmă critică dominată de apartene-

nţa naţională, depășind atât graniţele spaţiale, cât și pe cele tem-

porale. Până la urmă, capitolul introductiv se va contura, în partea

sa de final, drept un manifest pentru a reconsidera literatura ro-

mână prin prisma conexiunilor și apropierilor permise de studiul li-

teraturii mondiale.

Prima parte, „The Making and Remaking of a World Lite-

rature: Revisiting Romanian Literary and Cultural History”, are în ve-

dere istoria cultural-literară, văzută drept proces și disciplină de

studiu. Eseul de debut, semnat de Andrei Terian și intitulat „Mihai

Eminescu: From National Mythology to the World Pantheon”ii are

drept subiect opera lui Eminescu, probabil cel mai cunoscut autor

român. Studiul urmărește modul în care scrisul eminescian trece de

la încercarea de a da formă unui mit naţional, limitat din punct de

vedere etnic și cultural la spaţiul geografic, istoria și folclorul au-

tohtone la o viziune mult mai amplă, facilitată de descoperirea mi-

tologiei hinduse, infinit mai vastă. Momentul în care Eminescu

depășește graniţele gândirii naţionale, momentul în care nu mai în-

cearcă să redea strict mitul românesc și se deschide spre trăirea și

gândirea universale e momentul în care literatura pe care o scrie

devine, în adevăratul sens al cuvântului, o literatură mondială. În

această abordare, în mod evident, studiul contrazice generaţii în-

tregi de interpreţi de-ai lui Eminescu, care au condiţionat înţelege-

rea textelor scriitorului de imaginea acestuia de creator al identităţii

naţionale. Are loc, astfel, un dialog trans-generaţional între inter-

pretările operei eminesciene, care prezintă atât avantaje, cât și de-

zavantaje. Un evident avantaj este repoziţionarea conceptuală, mai

exact, redefinirea sistemului de referinţă și scoaterea din ecuaţie a

mult-discutatului statut de poet naţional. Perspectiva aceasta fun-

cţionează foarte bine în interiorul literaturii române și bineînţeles

că poate da naștere unor interminabile polemici. Dar, în planul ex-

terior, al publicului internaţional, pentru care Eminescu nu e „poe-

tul naţional”, spaţiul amplu pe care studiul îl dedică demontării

abordărilor critice naţionale e poate prea mare. Premisa studiului

rămâne însă una foarte interesantă, întrucât, prin schimbarea pa-

radigmei criteriilor de valorizare, Eminescu rămâne în continuare

un autor român unic (interesat de filosofia vedică în secolul al XIX-

lea), însă cu preocupări întâlnite la mulţi alţi autori ai vremii. 

Tot ca o repoziţionare critică în raport cu interpretările an-

Reconfigurarea literaturii române ca literatură mondială

Corina Gruber
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terioare este scris și cel de-al doilea capitol, „Aux portes de l’Orient,

and Through: Nicolae Milescu, Dimitrie Cantemir, and the «Orien-

tal» Legacy of Early Romanian Literature”ii semnat de Bogdan Creţu.

Se dezvăluie aici structura ideologică a istoriei literare românești

prin analiza interpretărilor unor autori premoderni, ca de exemplu

Nicolae Milescu sau Dimitrie Cantemir. Tocmai prin cosmopolitis-

mul acestor personalităţi, circumscrierea lor în scenariile interpre-

tării naţionaliste pare și mai evidentă și mai lipsită de legătură cu

funcţionarea reală a textelor celor doi autori. Luând naștere mult

după perioada în care au scris și au trăit Milescu și Cantemir, inter-

pretarea prin grila specificului naţional scoate din context scrieri în

care coordonata simţirii specifice Orientului își face simţită prezenţa

din plin. Scrierile autorilor români premoderni nu sunt izolate, ci re-

prezintă rezultatul unei multitudini de intersectări ideologice, în

special cu spaţiul oriental, care reprezintă direcţia predilectă a vre-

murilor și care se regăsește și în texte aparţinând secolului XX. Stu-

diul lui Caius Dobrescu, cel de-al treilea capitol al volumului,

intitulat „«Soft» Commerce and the Thinning of Empires: Four Steps

Towards Modernity”iiii, are în vedere atât scrierile lui Milescu și Can-

temir, dar și ale unor autori care le-au succedat celor doi, ca de

exemplu Ion Budai Deleanu, Nicolae Bălcescu, Titu Maiorescu și I.L

Caragiale. Istoria culturii românești este văzută prin prisma acestor

autori drept o secvenţă de continue negocieri prin care ia naștere

cultura română sub impactul proximităţii și al presiunilor exercitate

de culturi mult mai proeminente. În acest context, societatea Juni-

mea este văzută drept motorul care concentrează principalele

structuri și tipuri de discurs ale modernităţii românești. În opinia

lui Caius Dobrescu, obsesia originalităţii (o constantă a istoriografiei

și criticii românești) nu vine dintr-un simţ filozofic al contemplaţiei,

ci dintr-o varietate de întâlniri cu vaste culturi străine și cu lumile

create de acestea. În evoluţia literaturii române, afirmă autorul, in-

fluenţa imperiilor a fost cea care a conferit literaturii române anu-

mite elemente specifice și a făcut-o astfel să devină relevantă în

context mondial. Capitolul al patrulea, „Beyond Nation Building: Li-

terary History as Transnational Geolocation”ii, scris de Alex Goldiș,

este o de-construcţie a epistemei naţionaliste, ce are la bază teoria

polisistemelor a lui Itamar Even-Zohar. După cum afirmă autorul,

există un adevărat model generativ al sistemelor literare naţionale

din Europa de Sud-Est, model construit pe baza corespondenţelor

structurale. Datorită lui, istoria literară a acestor spaţii devine un

sistem închis. Tot astfel, geografia mentală determină construirea

identităţii naţionale românești în paradigma estică, astfel condiţio-

nând și relaţia cu identitatea europeană. În ciuda încercării multor

critici de a explica evoluţia literaturii române în mod organic, trans-

formând, de multe ori, complexe ale minorităţii în complexe de su-

perioritate, literatura română și istoria literaturii române nu pot fi

izolate de literatura mondială, întrucât coexistenţa și influenţele

sunt o constantă de-a lungul timpului. Aceeași problematică a com-

plexelor literaturii se regăsește în al cincilea capitol al primei părţi,

„After «Imitation»: Aesthetic Intersections, Geocultural Networks,

and the Rise of Modern Romanian Literature”vv, scris de Carmen

Mușat, care analizează principiul imitaţiei, așa cum a fost numit de

istoricii literar de după Eugen Lovinescu. În ciuda opiniilor defavo-

rabile acestui fenomen, autoarea demonstrează că tendinţa imita-

tivă a literaturii române este motorul modernizării culturii române,

dar și al capacităţii de a produce opere individuale și al multitudinii

de manifestări al patrimoniului literar naţional românesc. Sunt ana-

lizate texte scrise de Paul Celan, Emil Cioran, Benjamin Fundoianu

sau Tristan Tzara, autori ce aparţin mai multor culturi și care au scris

în mai multe limbi, fiind definiţi de această aparteneţă trans-cultu-

rală și lingvistică. Prin intermediul lor, autoarea descrie modul în

care intersecţiile culturale și ideile care circulă în ele pot duce la per-

spective alternative în discuţiile asupra literaturii.

A doua temă a volumului, ce se regăsește în partea a doua,

„Literature in the Plural”,  este pluralitaea, așa cum se extinde ea

asupra unor domenii etnice, lingvistice, teritoriale, literare și cultu-

rale. Concentrându-se asupra literaturii scrise după 1918, anul Uni-

rii Principatelor, cele patru eseuri cuprinse în cea de-a doua parte a

volumului pun faţă în faţă concepţia pluralistă, diversă, pe de o

parte autohtonă, pe de altă parte imitativă, consecinţă a influenţei

imperiilor, dar și a dorinţei suveranităţii naţionale și spiritul naţio-

nal, născut în perioada Romantismului și ulterior ampflificat de eve-

nimentele istorice și evidenţiază necesitatea eliberării de

construcţiile romantice ale istoriografiei și criticii. Eseul lui Mircea

Diaconu, „Reading Microliterature: Language, Ethnicity, Polyterrito-

riality”vv, care deschide a doua parte a volumului, face o selecţie a li-

teraturilor care se intersectează cu literatura română, trecând

graniţele geografice. Autorul vede „microliteraturile” drept con-

cepte instabile, legate de mai multe spaţii și culturi, dar imposibil de

asumat de către vreuna dintre ele. Reprezentate de autori ce apa-

rţin minorităţilor etnice, „microliteraturile” sunt „intrateritoriale”

(cuprinse în interiorul graniţelor geografice) sau „extrateritoriale”

(aflate în afara graniţelor geografice). Cu referiri la Herta Müller,

Ioan Miloș sau Ion Druţă, Mircea Diaconu retrasează noţiunile teri-

toriale de literatură naţională și istorie literară. Capitolul următor,

„Trees, Waves, Whirlpools: Nation, Region, and the Reterritorializa-

tion of Romania‘s Hungarian Literature”vvii, scris de Imre József Ba-

lazs e o re-lectură a literaturii de limbă maghiară scrisă în România,

prin prisma conceptelor de literatură minoră, transteritorialitate și

amestecul culturilor. Făcând apel la o metaforă conceptuală prin

care își definește abordarea critică, autorul scoate la suprafaţa „vâr-

tejului literar” toate acele motive și stratageme stilistice la care ape-

lează autori transilvăneni ca, de exemplu Ádám Bodor, Zsolt Láng

sau István Szilágyi pentru a marca intrarea scrierilor lor în spaţii și

patrimonii culturale mai ample sau pur și simplu diferite faţă de

cele defnite în baza conceptului de stat naţional. Eseul lui Ovdiu

Morar, „Cosmopolites, Deracinated, étranjuifs: Romanian Jews in the

International Avant-Garde”vvii, are în centru analiza scriitorilor avan-

gardiști de confesiune iudaică, cum ar fi Tristan Tzara și Gherasim

Luca și se concentrează asupra semanticii și a traducerilor. Avan-

gardismul devine, în cazul acestor autori, un tărâm al experimen-

tului literar de factură cosmopolită, desfășurat pe fondul unui peisaj

socio-cultural încărcat de porniri extreme cu tente naţionaliste și

antisemite. Acţiunea scriitorilor avangardiști de a se „auto-dezră-

dăcina” are ca scop deschiderea literaturii române și proiectarea

energiilor ei dincolo de limitele geografice și lingvistice sau de apar-

teneţă naţională și opţiune estetică. Tot asupra mișcării de avan-

gardă se concentrează și ultimul eseu din cadrul celei de-a doua

părţi, „Communicating Vessels: The Avant-Garde, Antimodernity,

and Radical Culture in Romania between the First and the Second

World Wars”ii, în care Paul Cernat analizează implicarea politică de

stânga a avangardismului și politica de extremă dreaptă a Genera-

ţiei ‘27. Analizând scrierile lui Nae Ionescu și ale discipolilor săi, au-

torul identifică un ciudat, dar caracteristic amestec de idei

progresive, dar și reacţionare, de gândire modernistă, dar și anti-
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modernistă.

Spre deosebire de primele două părţi, care încearcă să gă-

seasă conexiuni între literatura română și literatura mondială, ul-

tima parte a volumului, „Over Deep Time, Across Long Space”, are

în vedere acele texte scrise de autori români deja inegrate în patri-

moniul literar universal. Primul capitol al acestei a treia părţi a vo-

lumului, „Temporal Webs of World Literature: Rebranding Games

and Global Relevance after the Second World War—Mircea Eliade, E.

M. Cioran, Eugène Ionesco”xx, scris de Mihai Iovănel, face o analiză

geografică și socială a succesului internaţional, studiind operele lui

Eliade, Cioran și Ionesco. După cum concluzionează autorul, acești

trei scriitori români ajung să fie recunoscuţi internaţional prin re-

petare poziţionări și repoziţionări în raport cu diferite tendinţe lite-

rare și intelectuale ale perioadei în care trăiesc. Ei dezvoltă, prin

excelenţă, relaţii non-mimetice cu acele culturi care îi adoptă, ra-

portându-se, permanent, la mai multe culturi și literaturi și de-

pășind, astfel, limitările culturilor naţionale, oricare ar fi fost

acestea. Studiul lui Mircea Martin, următorul capitol al volumului,

intitulat „A Geoliterary Ecumene of the East: Social Realism—The

Romanian Case”xx are în vedere realismul socialist al deceniilor 4, 5

și 6 din secolul XX și raportarea sa la literatura sovietică a vremii, ce

funcţiona cu rol hegemonic. Studiul demonstrează lipsa de omoge-

nitate a proiectului realismului socialist (aplicat în toate ţările aflate

sub influenţa politică a U.R.S.S) și, din acest motiv, imposibilitatea

funcţionării acestui proiect. Efectul de lungă durată, însă, este văzut

drept un fald în dezvoltarea organică a literaturii române, o între-

rupere brutală, ce se face vinovată de un decalaj cultural al spaţiu-

lui românesc.

Studiul lui Bogdan Ștefănescu, „Romanian Modernity and

the Rhetoric of Vacuity: Toward a Comparative Postcolonialism”xxii

are în vedere același proces de „sovietizare”, văzut din perspectiva

consecinţelor. Analizând literaturile unor culturi considerate ca

având grad secund sau terţiar în raport cu Occidentul, autorul aplică

o grilă de comparatism postcolonial, identificând, drept punct

comun, prezenţa noţiunii de vid și simbolistica ei. Lipsa de ţintă,

scop, mijloace materiale și un sentiment general al vidului sunt

punctele comune ale literaturilor (dar și al discursului critic) din fos-

tele proiecte coloniale ale U.R.S.S în anii Războiului Rece și în pe-

rioada care a urmat. Capitolul „Gaming the World-System:

Creativity, Politics, and Beat Influence in the Poetry of the 1980s Ge-

neration”xxii, scris de Teodora Dumitru analizează poezia generaţiei

optzeciste, remarcând, pe de o parte, o diminuare a influenţei ideo-

logiei politice comuniste în literatură (faţă de anii postbelici) și, pe

de altă parte, distanţarea faţă de „liberalizarea” culturală a anilor

‘60. Într-o măsură mult mai mare, poeţii generaţiei ‘80 și postmo-

dernismul românesc se remarcă printr-un dialog de idei cu genera-

ţia Beat și cu literatura americană, în general. Raportarea este una

duală, întrucât poeţii optzeciști români reușesc atât să asimileze re-

torica poeziei generaţiei Beat, rămânând, în tot acest context, ori-

ginali și opunându-se în același timp unui regim dictatorial ce

încerca să îi coopteze din punct de vedere ideologic. Scris de Doris

Mironescu, capitolul „How Does Exlie Make Space? Contemporary

Romanian Émigré Literature and the Worldedness of Place: Herta

Müller, Andrei Codrescu, Norman Manea”xxii realizează o întoarcere

de perspectivă prin raportarea la autorii români ce aleg exilul ca

formă de protest împotriva presiunilor politice exercitate în Româ-

nia comunistă. Autorul remarcă o reteritorializare a literaturii ro-

mâne în textele celor trei autori de mai sus, întrucât ei devin, alături

de critici și teoreticieni exilaţi, la rândul lor și în același mod în care

se întâmplase și cu Ionesco în generaţia anterioară, avantposturi

ale literaturii române într-o lume aflată în continuă expansiune și

globalizare. Ultimul capitol, „Made in Translation: A National Poe-

tics for the Transnational World”xx, scris de Mihaela Ursa are în ve-

dere traducerea, văzută drept cel mai la îndemână mijloc de

internaţionalizare a unei literaturi și deci de redefinire a conceptu-

lui de literatură naţională. Analizând rolul traducerilor în cadrul cul-

turilor, autoarea demonstrează impactul major al acestora în tot

ceea ce înseamnă reflectarea unei logici transnaţionale, specifice

perioadei de după Războiul Rece în culturile locale și modul în care

această logică reordonează priorităţile, publicul și piaţa de carte.

Volumul Romanian Literature as World Literature reprezintă,

la fel cu întreaga colecţie din care face parte, un demers extrem de

binevenit. Pentru literatura română este, de asemenea, un demers

necesar, pentru că reprezintă o întoarcere spre lumea exterioară a

literaturii române, așa cum s-a încercat de prea puţine ori de-a lun-

gul timpului. Evident, a poziţiona literatura română faţă în faţă cu

un context atât de vast, complicat și diferit cum este piaţa de carte

de limbă engleză este un demers extrem de dificil și greu de cuprins

în paginile unui singur volum. E salutar, sub acest aspect, faptul că

volumul este unul colectiv, pentru că oferă diversitatea unor puncte

de vedere. E tot de bun augur faptul că, deși prezentă în toate stu-

diile, teoria literară nu îneacă demersul analitic, ci e utilizată pentru

a crea o ramă pentru discursul hermeneutic. Evident, având în ve-

dere publicul-ţintă vorbitor de limbă engleză, ar fi fost, poate, utilă

o prezentare ceva mai detaliată a unora dintre scriitorii analizaţi.

Dar, dincolo de acest aspect, dificil de realizat într-un spaţiu edito-

rial comprimat, volumul face un mare serviciu literaturii române,

pentru că o prezintă lumii nu oricum, ci stabilind legături clare cu

contextul social și geografic al literaturii mondiale și demonstrând

că, în creuzetul tropilor și al ideologiilor comunicante din planul cul-

tural al întregii lumi, literatura română are un loc bine definit, ce

depășește limitele naţionale.

Note:

1 Mircea Martin, Christian Moraru, Andrei Terian, eds. Romanian Literature
as World Literature, New York and London, Bloomsbury, 2018. p.35-54.
2 idem, p. 55-75.
3 idem, p. 77-94.
4 idem, p. 95-113.
5 idem, p. 115-131.
6 idem, p. 135-156.
7 idem, p. 157-173.
8 idem, p. 175-193.
9 idem, p. 195-214.
10 idem, p. 217-233.
11 idem, p. 235-254.
12 idem, p. 255-269.
13 idem, p. 271-287.
14 idem, p. 289-307.
15 idem, p. 309-325.
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Ursula K. Le Guin reprezintă, pentru cea mai mare parte a

publicului, unul dintre scriitorii exemplari de utopii, o autoare care,

cu ajutorul intelectului, isteţimii, tenacităţii, dar și al delicateţii, a

reușit să preia un gen literar ce adeseori se făcea vinovat de inega-

litate, incorectitudine și rasism și să găsească o rezolvare a acestor

inechităţi prin crearea unor universuri fantasy și science fiction. De-

parte de a fi singurul autor revoluţionar de science fiction și fan-

tasy, scrierile lui Le Guin rămân, totuși, una dintre cele mai

puternice chei ale gândirii utopice alternative, o cascadă de lumi

imaginate, în care societatea și gândirea fac un efort de aplanare

sau rezolvare a unor probleme sociale vechi de sute de ani. Ursula

K. Le Guin este probabil printre cei mai iubiţi autori de fantasy și

science fiction care au existat, apreciată atât de fanii genurilor, cât

și de critici. Cu 50 de ani în urmă, scriitoarea a ales calea literaturii

science fiction și fantasy din raţiuni materiale, întrucât revistele li-

terare de ficţiune îi refuzau textele, spre deosebire de revistele de

profil, care i-au oferit plată pentru povestirile sale. În timp, normele

de gen science fiction și fantasy au devenit și mai restricitive decât

la începuturile carierei lui Le Guin, însă textele ei reușesc să rămână

și astăzi în parametrii genurilor, motiv pentru care, cel mai proba-

bil, autoarea se află în această situaţie singulară, de a fi atât pe pla-

cul criticilor, cât și al fanilor acestor genuri (care, de multe ori, sunt

mai radicali decât criticii în aprecieri). Există și un al doilea aspect al

scrierilor lui Le Guin care a transformat-o într-un simbol, și anume

influenţa textelor sale în cercurile politice, printre activiști pentru

drepturile femeilor și ale minorităţilor sau chiar în rândul anarhi-

știlor.

Cu o carieră întinsă de-a lungul a mai bine de șase decenii,

Le Guin s-a dedicat atât prozei scrurte, dar și romanelor, non-fi-

cţiunii și traducerilor. Într-un peisaj literar dominat de norme atât

de rigide precum lumea ficţiunii speculative americane (în zilele

noastre, distincţiile de gen între science fiction, fantasy și horror

sunt atât de restrictive, încât trecerea de la un gen la altul e extrem

de anevoioasă), Le Guin a reușit, în mod constant, să meargă pe linia

fină de despărţire a celor două genuri, uneori dedicându-se unuia,

alteori altuia, cam în aceeași manieră ca și George R. Martin (auto-

rul seriei Cântec de gheaţă și foc). Deși majoritatea criticilor și a citi-

torilor văd drept perioadă reprezentativă a prozei lui Le Guin anii

1969-1974 (practic, perioada în care a scris cele mai reprezentative

romane, creînd ciclul Hainish (science fiction) și trilogia Terramare

(fantasy), proza scurtă ce a precedat aceste romane, experiemen-

tele cu literatura young adult din anii 2000 și traducerile din autori

argentinieni (Angélica Gorodischer) și români (Gheorghe Sasarman),

ca și reinterpretarea textelor lui Lao Tzu pentru un public modern

conturează imaginea unei autoare prolifice și capabile să se adap-

teze schimbărilor din lume. În mod evident, firul roșu al stilului, al

gândirii și al atmosferei specifice lumilor lui Le Guin e cel mai bine

reprezentat în seriile de romane Terramare și Hainish. Ceea ce se

remarcă în mod distinct e des-centrarea, plasarea categoriei văzute

drept marginală în mijloc, preocuparea pentru detaliul aparent in-

signifiant și, prin toate acestea, o mai mult decât subtilă sfidare a

normelor sociale și existenţiale ale vremii.

Mâna stângă a întunericului este romanul care a definit ca-

riera de autor a Ursulei Le Guin. Publicat în 1969, a devenit extrem

de popular, câștigând premiile Nebula și Hugo în 1970 și determi-

nându-l pe criticul Harold Bloom să afirme că „Le Guin, într-o mă-

sură mai mare decât Tolkien, a ridicat literatura fantasy în rândul

marii literaturi, în vremea noastră.”i Plasat în universul Hainish și

parte a ciclului Hainish, romanul e a patra scriere din acest corpus

de lumi ficţionale, fiind precedat de Orașul iluziilor și urmat de Lumii

îi spuneau pădure. Povestea din roman îl urmărește pe Genly Ai, un

bărbat de pe Terra, care e trimis pe planeta Gethen de către Eku-

men, o confederaţie de planete. Misiunea lui Ai este să convingă

cele două naţiuni de pe Gethen să se alăture Ekumenului, însă el în-

tâmpină dificultăţi în a înţelege cultura locului. Fiinţele ce locuiesc

planeta sunt ambisexuale, neavând un gen fix, iar acest fapt in-

fluenţează foarte mult cultura și societatea. Romanul constituie, da-

torită acestei tematici, cea mai faimoasă examinare a ideeii de

androginie din literatura știinţifico-fantastică. O temă majoră, deri-

vată de aici, este efectul pe care sexul și genul îl au asupra culturii

și a societăţii, fapt explorat prin intermediul relaţiei dintre Ai și Es-

traven, un politician de pe Genthen care are încredere în Ai și îl

ajută. Romanul explorează, de asemenea, interacţiunea dintre lo-

ialitatea schimbătoare a celor două personaje principale, singură-

tatea și dezrădăcinarea lui Ai, un călător intergalacitc și contrastul

dintre cele două religii majore ale naţiunilor de pe Genthen.

Ai este primul trimis al Ekumenului ce ajunge pe Genthen.

El are abilităţi telepatice, pe care le au și locuitorii planetei, dar care

nu sunt conștienţi de ele. Ai ajunge în regatul Karhide, unde petrece

doi ani, încercând să convingă diverși membri ai guvernului să se

alăture Ekumenului. În afară de acest regat, pe planetă se mai află

o ţară, Orgoreyn, relaţiile între cele două naţiuni fiind încordate.

Acţiunea debutează în ziua ce precedă audienţa lui Ai la regele din

Karhide. Audienţa e obţinută cu ajutorul Prim-Ministrului Estraven,

ce pare a fi încrezător în misiunea lui Ai. Dar, în noaptea de dinain-

tea audienţei, Estraven îl anunţă pe Ai că nu îl mai poate susţine. Ai

începe să se îndoiască de loialitatea și de intenţiile lui Estraven, din

cauza comportamentului său ciudat, pe care Ai îl consideră efemi-

nat și ambiguu. Comportamentul oamenilor din regatul Karhide e

reglementat de un cod social complex, numit shifgrethor, pe care

Ai nu îl înţelege aproape deloc. Deoarece nu înţelege motivele lui

Estraven, Ai nu mai are încredere în el. A doua zi, în timp ce se pre-

gătește pentru întâlnirea cu regele, Ai află că Estraven a fost acuzat

de trădare și exilat din ţară. Pretextul exilului lui Estraven e o dis-

pută teritorială cu ţara vecină, problemă pe care Estraven o rezolvă

prea conciliant în favoarea Orgoreyn. Regele refuză invitaţia de a se

alătura Ekumenului. Descurajat, Ai decide să călătorească prin

regat, având în vedere că primăvara tocmai a început, iar planeta
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iernatică e acum accesibilă. După câteva luni, Ai decide să călăto-

rească în ţara vecină, Orgoreyn, unde tocmai fusese invitat.

În capitala ţării, Mishnory, Ai e întâmpinat de un grup de

politicieni mult mai direcţi decât cei din regat. E cazat într-un apar-

tament confortabil și i se permite să își prezinte direct invitaţia în

faţa consiliului ce conduce Orgoreyn. Trei dintre membrii consiliului

îl susţin, în virtutea faptului că aparţin unei facţiuni ce vrea să

oprească neînţelegerile cu regatul Karhide. Alături de acești membri

ai consiliului se află și Estraven, care se dovedește a fi motivul pen-

tru care Ai primise o invitaţie în Orgoreyn. În ciuda susţinerii aces-

tuia, Ai nu se simte în largul său, pentru că, în continuare, nu are

încredere în el. Estraven îl avertizează să nu aibă încredere în poli-

ticienii din Orgoryen, deoarece, în realitate, controlul e exercitat de

o poliţie secretă, Sarf. Ai își ignoră presentimentul, dar și avertis-

mentul lui Estraven și e arestat pe neașteptate și trimis într-un lagăr

de muncă. Aici, expus frigului, drogat și obligat să muncească până

la epuizare, e convins că va muri. 

Expunându-se pericolului, Estraven îl scoate din lagăr, iar

apoi cumpără provizii cu ultimii săi bani și, atunci când nu mai are

bani, fură, încălcându-și astfel codul moral rigid. Cei doi pornesc pe

jos înapoi înspre Karhide, traversând un imens deșert îngheţat. Es-

traven e convins că reapariţa lui Ai la curtea reagală va convinge po-

liticienii din Karhide să accepte tratatul cu Ekumen, datorită

dorinţei acestora de a încheia tratatul înaintea naţiunii rivale. În

timpul călătoriei, Ai și Estraven reușesc să înţeleagă diferenţele din-

tre ei și încep să aibă încredere unul în celălalt. Ai îl învaţă pe Estra-

ven telepatia, iar Estraven îl aude pe Ai în mintea sa cu vocea lui

Arek, fratele său care murise (fiind fiinţe ambisexuale, folosirea ter-

menului „frate” e improprie aici, însă limba română nu oferă un alt

termen), dezvăluind astfel legătura profundă pe care o împărtășe-

ște acum cu Ai. Ai reușește, până la urmă, să înţeleagă natura am-

bisexualităţii lui Estraven, cât și existenţa unei complexităţi de laturi

feminine și masculine în fiinţa acestuia. Când ajung în Karhide, Ai

trimite un semnal radio navei sale, care orbita planeta în așteptarea

sa, iar nava aterizează peste câteva zile. Estraven e ucis în încerca-

rea de a trece graniţa, pentru că era încă exilat. Ai e arestat, iar gu-

vernele celor două ţări sunt demise (guvernul din Orgoryen e demis

pentru că susţinuse că Ai a murit). În consecinţă, ambele ţări ac-

ceptă să devină parte a Ekumen-ului, iar misiunea lui Ai se încheie.

Cu toate că tema ambisexualităţii și a diferenţelor de gen

pare cel mai interesant aspect al romanului, se dovedește, de fapt,

că aceasta e poarta de intrare înspre o tematică mult mai variată și

mai complexă. Lumea descrisă de Le Guin e o manifestare a acestei

lipse de conformism a genului, dar, în același timp, e o lume a fri-

gului, a luptelor politice și, până la urmă, a relaţiilor inter-umane

bazate pe încredere, a iubirii pentru o altă fiinţă. Frigul (alături de

lipsa genului) e pilonul pe care se construiește lumea din Gethen.

Iarna durează trei sferturi din an, cu temperaturi care, pentru Ai,

protagonistul originar de pe Terra, sunt insuportabile. Cultura re-

zultată în urma vieţii în aceste condiţii e dezinteresată de progresul

tehnologic rapid, lipsită de războaie, cu comunităţi mici, puţine na-

ţiuni și o formă de industrializare ce nu a revoluţionat niciodată eco-

nomia politică. Lipsa genului înseamnă, de fapt, că indivizii sunt

lipsiţi de organe reproductive și nu au caracteristici sexuale secun-

dare. Sexualizarea are loc o dată pe lună, când indivizii intră într-o

stare numită kemmer, ce presupune apariţia organelor reproducă-

toare (uneori masculine, alteori feminine, în funcţie de necesităţi) și

produce sarcini. Astfel, același individ poate fi uneori bărbat, alteori

femeie, poate purta copii sau poate juca rolul de tată, totul fiind dic-

tat de condiţiile din mediul înconjurător. Starea asexuată ce predo-

mină mare parte din existenţa locuitorilor de pe Gethen înseamnă

lipsa rolurilor predefinite, absenţa geloziei și a conflictelor cauzate

de ea și dă naștere unui cod moral complex. Interesant este faptul

că, pentru localnici, Ai e perceput ca fiind obscen, datorită masculi-

nităţii clare, sinonimă cu o permanentă stare de kemmer. El intră în

lumea îngheţată în calitate de emisar, iar treaba lui e să prezinte lo-

cuitorilor planetei ideea Ecumenului, o confederaţie de 84 de lumi

ce își împărtășește cunoștinţele. Localnicii nu au deloc încredere în

el, pentru că, ori îl consideră un pervers, ori (ca în cazul regelui) se

tem de faptul că Ai și Ekumenul reprezintă dovada că regatul lor e

o picătură de apă într-un ocean. Dincolo de toate acestea, stă însă

încrederea pe care i-o arată Estraven de la început. Această încre-

dere oarbă și naivă reușește să doboare constructul politic și social

fragil, să distrugă neîncrederea lui Ai, să o transforme în afecţiune

și, până la urmă, să învingă și frigul planetei.

Războiul, deși absent din istoria planetei, e pe cale de a se

declanșa. Locuitorii de pe Gethen nu se luptă făţiș, dar au loc asa-

sinate și crime. Planeta e casa a două naţiuni aflate într-un conflict

mocnit, în care orașele de graniţă sunt distruse, regatul Karhide e

controlat prin ura faţă de Orgoreyn, iar Orgoreyn e dominat de ipo-

cizie și frică. Totul pare a duce spre război, primul război de pe pla-

netă, pe care Ai vrea să îl împiedice prin aderarea la Ekumen.

Aceasta reprezintă o posibilitate de politică corectă, o organizaţie

non-centralizată ce are rolul de a pune în legătură societăţi diferite

cu simplul scop de a aduce beneficii tuturor celor implicaţi și se ba-

zează pe comunicare și încredere.

Încrederea este, probabil, tema majoră a romanului. Cu

toate că majoritatea capitolelor zugrăvesc complexitatea socio-poi-

litică a lumii descrise și cu toate că acţiunea e una alertă, cu tente

de roman de spionaj, capitolele cu cel mai mare impact sunt cele în

care Ai învaţă să aibă încredere în Estraven și să îl înţeleagă ca fiinţă,

dincolo de determinismul de gen (care îi lipsește). Încrederea pe

care Estraven reușește, până la urmă, să i-o inspire lui Ai va fi și mo-

bilul reușitei acestuia din urmă, pentru că doar având încredere în

planul lui Estraven și înţelegând necesitatea sacrificiului său, Ai va

reuși să îi convingă pe politicieni să adere la Ekumen și să oprească

astfel un război iminent.

Un vrăjitor din Terramare este primul roman din trilogia

Terramare, care a consacrat-o pe Le Guin drept autor fantasy renu-

mit. Publicat în 1968, romanul a devenit, între timp, un titlu clasic al

genului, fiind iniţial încadrat în rândul cărţilor pentru copii. La re-

volta iniţială  a autoarei cauzată de această clasificare, s-au adăugat,

în timp și cuvintele criticilor, care au considerat că imaginea de co-

peră iniţială și încadrarea într-un gen considerat inferior au fost o

eroare. De fapt, seria Terramare a fost numită în 1980, de către teo-

reticianul Brian Atterby „cea mai provocatoare și bogată carte de

fantasy american publicată până la această dată”i. În cadrul genu-

lui fantasy, seria Terramare e considerată o piatră de temelie a fan-

tasy-ului modern, alături de romanele lui Tolkien sau C. S Lewis. Cu

o acţiune plasată în arhipelagul imaginar Terramare, seria îl urmă-

rește pe tânărul vrăjitor, Ged, un mag foarte înzestrat, care, în ciuda

originilor umile, devine elev al unei prestigioase școli magice. Aici, în

timpul unui duel vrăjitoresc, Ged eliberează accidental o creatură a

umbrelor care îl atacă și care îl va urmări apoi pe tot parcursul vie-

ţii. Un vrăjitor din Terramare urmărește maturizarea sa, dublată de

încercarea de a se elibera de umbra malefică. Romanul este, în pri-

mul rând, un Bildungsroman, o poveste a maturizării protagonistu-

lui, explorând procesul de învăţare și relaţia lui Ged cu puterea și
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cu moartea. Apar, de asemenea, teme de influenţă taoistă, prezente

în ideea că la baza universului Terrmare se află un echilibru ese-

nţial, iar sarcina magilor este să îl menţină intact. Tot de origine

taoistă este și ideea conform căreia numirea obiectelor și limbajul

au puterea de a aduce lucrurile în existenţă și de a modifica struc-

tura lumii materiale. Epicul romanului e unul tradiţional, însă în-

calcă sau, mai degrabă, modernizează o serie de tropi fantasy

tradiţionali. De exemplu, ca și în Mâna stângă a întunericului, prota-

gonistul nu aparţine rasei caucaziene, ci are pielea închisă la cu-

loare, așa cum, de altfel, au majoritatea locuitorilor din arhipelagul

Terramare. 

Ca în orice roman fantasy, spaţiul de desfășurare a acţiu-

nii e definitoriu pentru acţiunea romanului. Astfel, Terramare este

un arhipelag, un grup de insule. Cosmogonia lumii ficţionale rela-

tează modul în care insulele sunt ridicate din ocean de către Segoy,

o divinitate antică. Lumea e populată atât de oameni, cât și de dra-

goni, iar unii dintre oameni sunt magi. Ea are la bază un echilibru

fragil, care e afectat cumva în fiecare dintre cele trei romane ale se-

riei originale. Deși majoritatea locuitorilor arhipelagului au pielea

închisă la culoare, cei cu pielea albă, din insulele de Est, se tem de

ei și îi consideră vrăjitori malefici, în timp ce ei sunt consideraţi, la

rândul lor, barbari. Personajul principal e Duny, un băieţel supra-

numit Șoimanul. Acesta e numele său „știut”, cunoscut de majori-

tatea. Pe lângă numele știut, orice om primește, la un moment dat

în viaţă și „numele adevărat” pe care nu îl va dezvălui decât celor în

care are cea mai mare încredere, pentru că, prin intermediul nu-

melui adevărat, purtătorul lui poate fi controlat de alţii. Părinţii lui

Duny mor, iar cea care îl va crește e mătușa sa, vrăjitoarea satului.

Remarcând înzestrarea magică nativă a copilului (el reușește să pro-

tejeze satul invocând ceaţa în timpul unei invazii barbare), ea îl în-

vaţă tot ceea ce știe și apoi îl duce la maestrul Oigon cel Tăcut, care

îi dă și numele adevărat, Ged. Oigon încearcă să îl înveţe despre acel

echilibru esenţial, dar Ged, impulsiv, încearcă să impresioneze o fată

și trezește accidental o forţă demonică, pe care Oigon trebuie să o

alunge. Pentru că impulsivitatea și puterile băiatului îl depășesc,

Oigon îl trimite pe Ged la școala de magie din insula Roke.

Abilităţile magice ale băiatului sunt admirate chiar și de

către maeștri săi din cadrul școlii. El se împrietenește cu un băiat

mai mare, Vetch, însă, în rest, e destul de distant faţă de ceilalţi

elevi. Intrând în conflict cu un alt elev, Ged îl provoacă la un duel

magic, în timpul căruia, în loc să aducă la viaţă spiritul unei război-

nice faimose, Ged eliberează o creatură demonică, o umbră care îl

atacă și îl desfigurează. Arhimagul Nemmerle reușește să alunge

umbra, cu preţul propriei vieţi. Ged se reface cu greu după luptă și

află că umbra pe care a trezit-o este un spirit rău din vechime, ce va

încerca să îi posede spiritul până când unul dintre ei va reuși să îl în-

frângă pe celălalt. Creatura nu are nume, semn că, la un moment

dat, tânărul vrăjitor ar putea avea o șansă să o supună dacă i-ar da

un nume.

La încheierea studiilor de magie, Ged își primește toiagul

de vrăjitor și este trimis, cu acordul lui, în Insulele Ninety, unde are

sarcina de a-i proteja pe sătenii săraci de un dragon ce stăpânește

o insulă apropiată. Temându-se în permanenţă de umbra care îl ur-

mărește, Ged alege să atace dragonul mergând pe insula stăpânită

de acesta. El ghicește numele dragonului și reușește astfel să îl su-

pună. Dragonul se oferă să îi spună numele umbrei ce îl vânează,

dar, în loc de asta, Ged îl pune să promită că nu va mai ataca nicio-

dată satele de pe insulele învecinate și astfel își îndeplinește pro-

misiunea făcută sătenilor. Urmărit de umbră, Ged se refugiază pe

insula Osskil, unde speră că piatra Terrenon îl va putea ajuta în lupta

sa. Însă atunci când ajunge faţă în faţă cu piatra, Ged își dă seama

că e un obiect malefic, gazdă a uneia dintre Vechile Puteri și refuză

să îi mai ceară ajutorul. Fuge și e urmărit de slujitorii pietrei, de care

scapă doar după ce se transformă într-un șoim. În chip de șoim, se

întoarce la primul său maestru, Oigon, care îl sfătuiește să con-

frunte umbra. Când Ged pleacă în căutarea umbrei, aceasta în-

cearcă să fugă de el. După ce supravieţuiește unui naufragiu cauzat

de umbră, Ged își continuă urmărirea în insulele estice, unde se va

întâlni cu vechiul său prieten, Vetch. Împreună, pleacă în căutarea

umbrei, care îi duce dincolo de graniţele cunoscute. Aici, Ged reușe-

ște să prindă umbra și să o numească cu propriul său nume, făcând-

o parte din sine și înţelegând, în sfârșit, că doar așa se putea vindeca

și putea fi complet.

Ceea ce surprinde probabil cel mai mult în Un vrăjitor din

Terramare e abordarea stilistică, atât de diferită faţă de romanele

anterioare. Dacă scrierile science fiction ale lui Le Guin beneficiază

de un stil complex, pretenţios, pe alocuri filosofic și liric, acest

roman fantasy e, la suprafaţă cel puţin, infinit mai simplu și mai di-

rect. Cu excepţia pasajelor liric-descriptive, firul acţiunii curge lin,

chiar și în cele mai tensionate momente epice, iar tonul este unul

meditativ, chiar și în acele pasaje ce prezintă personajul copil. Dar

această simplitate e înșelătoare pentru că, în realitate, romanul lui

Le Guin ascunde un mesaj mult mai profund decât cele mai multe

scrieri fantasy, un mesaj despre putere și moarte, cu implicaţii exis-

tenţiale. Povestea aceasta e doar la suprafaţă un epic de factură

vestică. În realitate, personajul, acţiunea, dar mai ales mesajul și at-

mosfera sunt influenţate de credinţele estice, taoiste, a căror

adeptă a fost autoarea. Acest lucru e cel mai evident în deznodă-

mântul romanului: Ged e întreg abia în momentul în care își ac-

ceptă, își integrează umbra. De fapt, epicul, acţiunea propriu-zisă e

doar o pojghiţă, iar romanul e despre devenirea spirituală a unui in-

divid, care trebuie să accepte, în ciuda fricii și a tuturor dovezilor și

sfaturilor contrarii, că întunericul e parte din el și că singurul mod

de a-l înfrânge este să îl accepte. Aceasta este, în realitate, toată

magia numirii din roman. În universul Terramare, există un maestru

vrăjitor al cărui unic rol este de a numi obiectele din jur, astfel că-

pătând putere asupra lor. Rolul lui Ged e mai complex însă. El luptă

cu sine, cu acea parte ascunsă, rușinoasă din cadrul său, pe care o

descoperă accidental și care e capabilă, în ciuda a tot ceea ce e în-

văţat, să facă rău. Forţa sa malignă e atât de bine ascunsă, încât nici

nume nu are, dar, odată trezită, nu îl mai părăsește până când nu e

acceptată ca parte a sa. Ce altceva transmite taoismul și convinge-

rea spirituală că binele și răul sunt legate inexorabil unul de celă-

lalt și că nu pot exista unul în lipsa celuilalt? Ged e o aplicare

individuală a acestor principii, iar măiestria cărţii vine tocmai din

faptul că acest lucru se dezvăluie abia la finalul acţiunii.

Magia din Un vrăjitor din Terramare e astfel unică. Nu e

magia care apare exact la momentul potrivit, ca un Deus ex ma-

china, așa cum e la Tolkien. Nu e nici lumea vastă, cu o multitudine

de chipuri, dar fără profunzimi spirituale din seria Harry Potter.

Magia lui Le Guin e complexă, atât de complexă încât autoarea nici

măcar nu încearcă să o dezvăluie pe toată. Are puterea numirii, dra-

goni, forţe spirituale malefice atemporale, puterea de a controla

elementele naturii, sau spiritul echilibrului. Dar, mai presus de

toate, are înţelegerea faptului că lumea completă nu e doar bună

sau rea, e și bună și rea, iar judecata morală ţine de circumstanţe.

Iar omul, reprezentat de un tânar mag, Ged, funcţionează exact la

fel, fiind incomplet în lipsa umbrei sale.
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Romanele Ursulei K. Le Guin se

dovedesc a fi, la o privire mai atentă, texte

care, dincolo de un epic exemplar, scris

respectând toate rigorile și normele genu-

rilor știinţifico-fantastic și fantasy, oferă o

privire profundă în specificul uman și în

complexitatea societăţilor. Aclamată pen-

tru deschiderea sa, pentru capacitatea de

a integra teme controversate sau tabu în

scrierile sale (ambisexualitate, protago-

niști de culoare, anarhie), Le Guin face, de

fapt, mai mult. La cel mai profund nivel,

scrierile sale sunt studii asupra naturii

umane sau sociale, asupra motoarelor

care fac să funcţioneze individul (în plan

spiritual) sau lumea (în planul mentalităţi-

lor și al normelor sociale). De aici derivă o

universalitate ascunsă sub pelerina unor

lumi imaginare, datorită căreia scriitoarea

a ajuns să fie considerată emblematică. Iar

faptul că a reușit să facă asta respectând

rigorile de gen literar a transformat-o într-

un autor aclamat nu doar de critici, cât și

de cititorii, care, adeseori, sunt mult mai

exigenţi.
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În studiul critic DDiirreeccţţiiaa nnoouuăă(1, Titu Maiorescu îl consi-

deră pe Eminescu „om al timpului modern”, bazîndu-şi judecata

de valoare numai pe trei poezii: VVeenneerree  şşii  MMaaddoonnăă  ,,  EEppiiggoonniiii  şi

MMoorrttuuaa  eesstt, care au însemnat debutul matur al poetului, din 1870,

în revista junimistă CCoonnvvoorrbbiirrii  lliitteerraarree. Tînărul poet, pe atunci stu-

dent la Viena, avea conştiinţa apartenenţei la un timp istoric de

decadenţă, crepuscular şi steril, încadrîndu-se şi pe sine printre

epigonii romanticilor paşoptişti, care au trăit timpul auroral elanu-

rilor creatoare.

Eminescu realizează în poemul EEppiiggoonniiii, prin antiteza ro-

mantică dintre trecut şi prezent, un tablou al diferenţelor etice şi

estetice dintre vechiul Orfeu, corespunzător înaintaşilor săi paşop-

tişti, şi noul Orfeu, reprezentat de contemporani. Precursorii pașop-

tiști sunt caracterizaţi în categorii pozitive, iar contemporanii, care

sunt epigonii acestora, numai în categorii negative. Astfel, viziona-

rismul, credinţa, înţelepciunea, puritatea morală, naturaleţea etc.

constitue categoriile care conturează chipul unui spirit apolinic (în

sensul acordat termenului de Nietzsche2) şi naiv totodată (în ac-

cepţia lui Schiller3), pentru care poezia înseamnă transcendere prin

elan creator a existenţei („Rămîneţi dară cu bine, sfinte firi vizionare

/ Ce făceaţi valul să cînte, ce puneaţi steaua să zboare / Ce creaţi o

altă lume pe-astă lume de noroi”) într-o ordine clasică, atemporală

(„Ochiul vostru vedea-n lumea de icoane un palat”). La polul opus,

negativ, categorii ca: nihilismul, disimularea, jocul, convenţionalis-

mul, corupţia morală etc. alcătuiesc chipul unui spirit dionisiac (tot

în sens nietzschean) şi sentimental deopotrivă (în accepţia schille-

riană), pentru care poezia reprezintă doar un „voluptos joc cu

icoane” şi un „strai de purpură şi aur peste ţărîna cea grea”, adică în-

frumuseţare barocă a neantului existenţei temporale. 

Harfa modernului Orfeu este spartă, simbolizînd distru-

gerea plenitudinii atemporale a existenţei sublimate în cîntec (sin-

teză magică de poezie şi muzică) şi azvîrlită în valurile mării

(sugestie a căderii în timp). Versurile din poemul MMeemmeennttoo  mmoorrii,

scris în aceeaşi perioadă de creaţie dar apărut postum, centrate pe

imaginea poetului legendar, martor într-un avatar al său la căderea

Greciei, descriu un gest paradigmatic pentru istoria umanităţii:

„De-ar fi aruncat în chaos arfa-i de cîntări îm-

flată,

Toată lumea după dînsa, de-al ei sunet atîrnată,

Ar fi curs în văi eterne, lin şi-ncet ar fi căzut

……………………………………………………..

Dar el o zvîrli în mare… Şi d-eterna-i murmurire

O urmă ademenită toat-a Greciei gîndire

Împlînd halele oceanici cu cîntările-i de-amar.

De-atunci marea-nfiorată de sublima ei durere,

În imagini de talazuri, cînt-a Greciei cădere

Şi cu-albastrele ei braţe ţărmii-i mîngîie-n

zadar…”

Deşi „om al timpului modern”, autorul EEppiiggoonniilloorr mani-

festă nostalgia după condiţia precursorilor săi paşoptişti, şi anume

condiţia de „bard” care implică vizionarismul orfic, invocată şi într-

o poezie din primii ani de creaţie:

„Ruga-m-aş la Erato să cînt ca Tine, barde,

De nu viaţa toată, doar cîntecu-mi de moarte

Să fie ca Blestemu-ţi, să-l cînt apoi să mor.”

(LLaa HHeelliiaaddee)

Este nostalgia condiţiei demiurgice a Orfeului clasic de-a crea lumea

după chipul şi asemănarea lui în cîntec. Demiurgul înseamnă, pen-

tru Eminescu, demonul romantic ca ipostază a eului creator venind

„din centrul lumii înconjurat cu sori” (MMuurreeşşaann), dar care - constată

Ioana Em. Petrescu în lucrarea EEmmiinneessccuu..  MMooddeellee  ccoossmmoollooggiiccee  şşii  vvii--

zziiuunnee  ppooeettiiccăă – „suferă de pierderea conştiinţei atemporalităţii”.(4

Odată cu aceasta pierdere - scrie mai departe exegeta – „demonul

descoperă timpul ca rău fundamental, pe care încearcă să-l corec-

teze fie prin negarea existenţei, fie prin crearea de universuri com-

pensative (prin poezie, acţiune sau iubire)”. Prin urmare, poetul -

bard dispune de o putere magică prin care distruge / reface lumea

temporală şi recuperează sensul ei în cîntare orfică. Existenţa se

dezvăluie ca şi cădere în timp („Ştim de nu trăim pe-o lume ce pe

nesimţite cade”), iar poezia rămîne singura creaţie umană durabilă,

fiind născută din suferinţă („o durere încremenită printre secolii ce

trec”). Soteriologia orfică de transformare a existenţei trecătoare în

cântare ce transcende timpul coincide cu soluţia lui Schopenhauer,

pentru care „lumea ca reprezentare” artistică înseamnă o eliberare

de tirania „lumii ca voinţă”.(5

Dar condiţia omului romantic este melancolia ca și

conștiinţă a căderii în timp. În atitudinea lui Eminescu se amestecă

disperarea lui Orfeu, din clipa pierderii Euridicei, cu tristeţea lui

Christ care-şi intuieşte destinul. Timpul se risipeşte, lăsînd să se în-

trevadă destinul paradigmatic al omului:

„Sau cad grele, mîngîiioase

Şi se sfarmă-n suflet trist,

Cum în picuri cade ceara

La picioarele lui Christ.”

(SSiinngguurrăăttaattee)

În disperarea lui nemîngîiată acum nici de cîntecul orfic, altădată

magic vindecător de suferinţă, poetul este ispitit să-şi abandoneze

lira şi să-şi schimbe destinul. Intenţia de a abandona poezia se des-

tramă sub invazia melancoliei trecerii timpului măsurat de ronţăi-

tul şoarecilor şi ţîrîitul greierilor. Melancolia ca trăire acută a

destrămării fiinţei în timp devine însă poezie. Ritmul trecerii tim-

pului şi ritmul poeziei sunt în concordanţă, fără a-i lăsa poetului po-

Mihai Eminescu
Dumitru Chioaru

Avatarele lui Orfeu
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sibilitatea depăşirii destinului. Poezia este timpul resimţit ca des-

tin, iar destinul devine poezie:

„Ah! de cîte ori voit-am

Ca să spînzur lira-n cui

Şi un capăt poeziei

Şi pustiului să pui.

Dar atuncea greieri, şoareci,

Cu uşor-măruntul mers,

Readuc melancolia-mi,

Iară ea se face vers.”

Dar melancolia singurătăţii este destramată de apariţia fiinţei iu-

bite: 

„Este Ea. Deșarta casă

Dintr-o dată-mi pare plină,

În privazul negru-al vieţii

E-o icoană de lumină.

Şi mi-i ciudă cum de vremea 

Să mai treacă se îndură,

Cînd eu stau şoptind cu draga

Mînă-n mînă, gură-n gură.”

În iubire, poetul aspiră la regăsirea androginului originar,

atemporal. Întîlnirea erotică în natură semnifică plenitudinea exis-

tenţei care aminteşte fericirea bucolică a cuplului Orfeu-Euridice di-

nainte de accidentul morţii fiinţei iubite. Finalul idilei SSaarraa  ppee  ddeeaall

dă glas acestei mistici a iubirii care transcende timpul:

„Lîngă salcîm sta-vom noi noaptea întreagă,

Ore întregi spune-ţi-voi cît îmi eşti dragă.

Ne-om răzima capetele unul de altul

Şi surîzînd vom adormi sub înaltul,

Vechiul salcîm. - Astfel de noapte bogată,

Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată?”

Idilele FFllooaarree--aallbbaassttrrăă, DDoorriinnţţaa, CCrrăăiiaassaa  ddiinn  ppoovveeşşttii, FFăătt--

FFrruummooss  ddiinn  tteeii, PPoovveesstteeaa  ccooddrruulluuii, PPoovveesstteeaa  tteeiiuulluuii etc. au structura

unor scenarii onirice, cu un decor natural sau cosmic mirific, repre-

zentînd împlinirea rituală a dorinţei erotice. Eul se resoarbe, prin

integrarea onirică a iniţierii erotice, în ciclul vital al naturii. În ter-

menii mitului orfic, acest „vis ferice” corespunde iubirii dintre Orfeu

şi Euridice, care alcătuiesc fiinţa androgină, atemporală, reintegrată

euthanasic în natura maternă:

„Vom visa un vis ferice,

Îngîna-ne vor c-un cînt

Singuratece izvoare,

Blînda batere de vînt;

Adormind de armonia

Codrului bătut de gînduri, 

Flori de tei deasupra noastră

Or să cadă rînduri-rînduri.”

(DDoorriinnţţaa)

Dintre toate aceste idile, FFllooaarree--aallbbaassttrrăă se încheie cu re-

gretul despărţirii erotice, în urma căreia fericirea paradisiacă este

înlocuită de tristeţea căderii în timp. Plenitudinea existenţei reali-

zate de prezenţa fiinţei iubite devine un chinuitor timp al absenţei:

„Şi te-ai dus, dulce minune,

Ş-a murit iubirea noastră –

Floare-albastră! Floare-albastră!…

Totuşi este trist în lume!”

Tristeţea este o consecinţă a despărţirii, temporare sau

definitive, de fiinţa iubită.

Dacă prezenţa iubitei dă iluzia anulării timpului, absenţa ei modi-

fică profund percepţia trecerii lui:

„Departe sunt de tine şi singur lîngă foc,

Petrec în minte viaţa-mi lipsită de noroc.

Optzeci de ani îmi pare în lumea c-am trăit,

Că sunt bătrîn ca iarna, că tu vei fi murit.”

(DDeeppaarrttee  ssuunntt  ddee  ttiinnee……)

Timpul trecut al iubirii continuă să existe prin intermediul amintiri-

lor. Acestea reactualizează numai „trecutele nimicuri”, înţelese ca şi

jocuri ale dragostei din trecut, care se relaţionează într-o nouă suc-

cesiune, subiectivă, alcătuind „firul duioaselor poveşti” desfăşurate

în durată interioară, încît reface ritualul împlinirii dorinţei erotice.

Trecutul umple golul prezentului de

umbre:

„Ş-atuncea dinainte-mi prin ceaţă parcă treci,

Cu ochii mari în lacrimi, cu mâni subţiri şi reci;

Cu braţele-amîndouă de gîtul meu te-anini

Şi parc-ai vrea a-mi spune ceva … apoi suspini …

Eu strîng la piept averea-mi de-amor şi frumu-

seţi,

În sărutări unim noi sărmanele vieţi …”

Dar vraja amintirilor se destramă, iar revenirea la realitate este re-

simţită ca o cădere tragică în

timp. Dorul fiinţei pierdute în timp se converteşte în rugă de uitare:

„O! glasul amintirii rămîie pururi mut,

Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am avut,

Să uit cum dup-o clipă din braţele-mi te-ai smult

…

Voi fi bătrîn şi singur, vei fi murit de mult!”

În SSoonneettee este celebrat „ceasul sfînt” al întâlnirii, în

contrast cu „umbra vremilor” lăsată de despărţirea cuplului. Poetul

visează regăsirea timpului sacralizat de prezenţa iubitei în a cărei

privire, ca să cităm din sonetul IIuubbiinndd  îînn  ttaaiinnăă……, percepe „o vecini-

cie/ De-ucigătoare vise de plăcere”. Este nostalgia timpului mitic al

iubirii, trecut pentru totdeauna ca

experienţă şi petrecut mereu numai în mintea poetului:

„Sunt ani la mijloc şi-ncă mulţi vor trece

Din ceasul sfînt în care ne-ntîlnirăm,

Dar tot mereu gîndesc cum ne iubirăm,

Minune cu ochi mari şi mînă rece.”

Poetul aspiră, ca şi Orfeul mitic, la întoarcerea fiinţei iubite, pentru

a da sens petrecerii timpului şi cântecului său din liră:

„O, vino iar! Cuvinte dulci inspiră-mi,

Privirea ta asupra mea se plece,

Sub raza ei mă lasă a petrece

Şi cînturi nouă smulge tu din liră-mi.”

Poezia DDiinn  vvaalluurriillee  vvrreemmiiii…… poate fi interpretată în cheia

mitului lui Orfeu şi Euridice, chiar dacă scenariul este modificat: în

locul zeului neîndurător al morţii care-i implorat de poetul mitic

pentru a-i reda Euridicei viaţa, Eminescu invocă iubita absentă ca o

zeitate ascunsă, să umplă golul prezentului cu apariţia ei „din valu-

rile vremii”, încremenind pentru eternitate clipa prezenţei sale „cu

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

3/ 202070



braţele de marmur, cu părul lung, bălai/ Şi faţa străvezie ca faţa

albei ceri”. Verbul a se uita din versul: „În ochii fericirii mă uit pier-

dut şi plîng” semnifică atît vraja prezenţei vizuale a iubitei, descrisă

şi în versurile anterioare: „Cu zîmbetul tău dulce tu mîngîi ochii mei/

Femeie între stele şi stea între femei”, cît şi uitarea de sine prin

oglindirea în celălalt. Dar la fel ca şi în mit, iubita nu este „un chip

aievea”, ci o umbră care se îndepărtează şi dispare în „negurile reci”

ale trecutului. Ca şi Orfeu după întoarcerea capului, poetul îşi în-

tinde zadarnic mîinile spre „umbra dulce” din amintire şi reverie: ea

aparţine trecutului, iar în prezent nu-i decît iluzia unei prezenţe. Fe-

ricirea din trecut şi nefericirea din prezent sunt sugerate în catego-

rii spaţiale: apropierea de altădată în contrast cu depărtarea de

acum:

„Dar vai, un chip aievea nu eşti, altfel de treci

Şi umbra ta se pierde în negurile reci,

De mă găsesc iar singur cu braţele în jos

În trista amintire a visului frumos …

Zadarnic după umbra ta dulce le întind:

Din valurile vremii nu pot să te cuprind.”

Singurătatea este consecinţa tragică a despărţirii cuplului,

moment cu semnificaţii mitice simetric cu momentul întîlnirii. În

singurătate, percepţia trecerii timpului se acutizează,

Ajungînd la conştientizarea dramei bătrîneţii şi morţii, atît de plas-

tic descrisă de I.Negoiţescu în PPooeezziiaa  lluuii  EEmmiinneessccuu: „Bătrîneţea de-

venită timpul însuşi, mormanul său imens, întroienirea sa în sine,

iată timpul mitic, concret, material. Eminescu dă acestei vieţi bă-

trîne, ca şi bătrîneţii umane, demnitatea de penumbră a morţii, de

prag de moarte”. (4

Timpul singurătăţii se umple de vraja amintirilor sau de

dorinţa uitării. Această dorinţă se manifestă, în poezia DDeessppăărrţţiirree,

ca o rugă de uitare adresată iubitei. În avalanşa de interogaţii reto-

rice asupra curgerii ireversibile a timpului spre moarte răbufneşte

nihilismul poetului la fel de acut ca şi în RRuuggăăcciiuunneeaa  uunnuuii  ddaacc:

„Totuna-i dacă astăzi sau mîne o să mor,

Cînd voi să-mi piară urma în mintea tuturor,

Cînd voi să uiţi norocul visat de amândoi.

Trezindu-te iubito cu anii înapoi,

Să fie neagră umbra în care-oi fi pierit,

Ca şi cînd niciodată noi nu ne-am fi găsit,

Ca şi când anii mîndri de dor ar fi deşerţi -

Că te-am iubit atîta putea-vei să mă ierţi?”

Sentimentul despărţirii de fiinţă devine dor de nefiinţă. Trecerea în

nefiinţă înseamnă uitarea şi ştergerea urmelor existenţei tempo-

rale. Numai moartea poate echilibra norocul întîlnirii vremelnice cu

regretul etern al despărţirii. Cîntecul orfic nu mai dă glas rugii de-a

învia trecutul, ci dorinţei de distrugere a timpului prin uitare şi

moarte, prin reintegrarea în „repaosul de veci” ( metaforă a Nirva-

nei indiene ) a cîntăreţului neconsolat de vremelnicia iubirii:

„Cîntări tânguitoare prin zidurile reci

Cerşi-vor pentru mine repaosul de veci.”

Tot în ipostază de cîntăreţ orfic, în sonetul TTrreeccuutt--aauu  aanniiii……, Emi-

nescu dezvăluie drama zădărniciei cîntecului („Cu mîna mea în van

pe liră lunec”) lipsit de puterea magică de a recupera fiinţa pierdută.

Esenţa vieţii alcătuită din „poveşti şi doine, ghicitori, eresuri” este

pentru totdeauna rămasă în trecut, în „zarea tinereţii” apuse :

„Să smulg un sunet din trecutul vieţii,

Să fac, o suflet, ca din nou să tremuri

Cu mîna mea în van pe liră lunec ;

Pierdut e totu-n zarea tinereţii

Și mută-i gura dulce-a altor vremuri,

Iar timpul crește-n urma ma…mă-ntunec !”

Deşi este un avatar tragic al lui Orfeu, Eminescu a avut

conştiinţa transcenderii timpului prin poezie : „Numai poetul/ Ca

păsări ce zboară/ Deasupra valurilor/ Trece peste nemărginirea tim-

pului” ( NNuummaaii  ppooeettuull ), continuînd, prin ”ieșirea poetului – ca să-l

citez pe George Călinescu – din cîmpul istoriei și așezarea lui în

cadru metafizic”(7, ca si capul și lira Orfeului mitic dezmembrat de

Bacante și aruncate în apele fluviului Hebru pe care plutesc în ve-

șnicie, să cînte. 

Note:

1 Titu Maiorescu, CCrriittiiccee, vol. I, Bucureşti, Ed. Minerva, 1975, p. l75

Friedrich Nietzsche, NNaaşştteerreeaa  ttrraaggeeddiieeii, în antologia DDee  llaa  AAppoolllloo  llaa  FFaauusstt, Bu-

cureşti, Ed. Meridiane, l978. (Expresiile: „acea limitare plină de măsură”, „pri-

virea lui trebuie să fie solară” etc. definesc esenţa apolinicului - p. l82, iar

„extazul dătător de delicii, ce se naşte din adîncurile omului”, „o totală uitare

de sine” - p. l83 şi „puterea artistică a întregii naturi se dezvăluie aici, cu fio-

rii beţiei” - p. l84, esenţa dionisiacului )
2 Friedrich Schiller, DDeesspprree  ppooeezziiaa  nnaaiivvăă  şşii  sseennttiimmeennttaallăă, în SSccrriieerrii  eesstteettiiccee,

Bucureşti, Ed. Univers, l981 ( Definitorie este, credem, această caracterizare

a spiritului creator naiv: „Numai geniului îi este dat să se mişte în afara cu-

noscutului ca la el acasă, lărgind cercul naturii fără să iasă din el.” - p. 363, iar

spiritul creator sentimental este, între altele, astfel definit: „Poetul senti-

mental are mereu de-a face cu două feluri opuse de reprezentare şi simţire,

cu realitatea ca limită, şi cu ideea lui ca infinit; iar sentimentul amestecat pe

care-l suscită va atesta mereu această dublă origine.” - p. 381).
4 Ioana Em. Petrescu, EEmmiinneessccuu..  MMooddeellee  ccoossmmoollooggiiccee  şşii  vviizziiuunnee  ppooeettiiccăă, Bu-

cureşti, Ed Minerva, l978, p. 55
5 Arthur Schopenhauer, LLuummeeaa  ccaa  vvooiinnţţăă  șșii  rreepprreezzeennttaarree, 2 vol., Ed. Humani-

tas, 2012
6 I. Negoiţescu, PPooeezziiaa  lluuii  EEmmiinneessccuu, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1970, p.61
7 G.Călinescu, OOppeerraa  lluuii  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu, vol. II, Ed. Minerva, 1976, p. 113

* (Consider că seria de articole acordate poeţilor orfici din diferite literaturi

ale lumii nu poate fi încheiată fără a prezenta și cîţiva poeţi orfici români, în-

cepînd cu Mihai Eminescu. În acest sens, am decupat și revăzut paginile des-

pre orfismul poeziei lor din cartea PPooeettiiccaa  tteemmppoorraalliittăăţţiiii (Ed. Dacia, 2000;

editia a II-a, EuroPressGroup, 2008.)
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Ceremonia ceaiului, explozia uluitoare a tehnicii înregistrată în

ultimele decenii, sau sintagme precum „Ţara Soarelui Răsare” ori

„Tărâmul Florii de Cireş” par multora a caracteriza perfect Japonia.

Şi, trebuie să recunoaştem, o şi caracterizează; însă doar la un nivel

mai degrabă exterior şi oarecum artificial-decorativ. Fără îndoială,

nu se poate discuta despre Japonia fără a aminti ceremonia ceaiu-

lui, numai că sensurile acesteia şi semnificaţiile profunde pe care

ea le are sau le poate primi depăşesc cu mult ceea ce se spune în ge-

neral. La fel se întâmplă şi cu samuraii. Care, departe de a fi doar im-

aginea forţei, preciziei şi eficienţei în luptă, înseamnă, pentru spaţiul

cultural nipon, mult mai mult. Şi spun, despre societatea japoneză,

mult mai multe decât s-ar putea bănui la o privire grăbită. 

Studiul lui Robert Calvet, Istoria samurailor, are meritul – deloc

de neglijat – de a oferi cititorului (mai ales celui occidental) un veri-

tabil manual, foarte necesar pentru înţelegerea nu doar a regulilor

care au dominat lumea vechilor războinici din Arhipelag, ci şi a unui

univers cultural extrem de complex şi, adesea, extrem de compli-

cat, care scapă oricărei încercări de generalizare simplificatoare.

Doctor în istorie şi profesor la Univesitatea din La Rochelle, în

Franţa, specialist în multiculturalism, Robert Calvet a fost fascinat

de Japonia încă de timpuriu, iar rezultatul acestei apropieri spiri-

tuale s-a concretizat în mai multe cărţi pe care autorul le-a dedicat

de-a lungul anilor culturii şi civilizaţiei nipone, printre care amintim:

Au temps des samouraïs, Les japonais: histoire d’un peuple şi, fireşte,

Une histoire des samouraïs. 

Convins că în contextul spaţiului japonez samuraiul reprezintă

un adevărat personaj emblematic ce subsumează setul de valori

aristocratice ale epocii feudale, autorul reuşeşte să demonstreze,

în studiul său, că aceşti luptători, care respectau întotdeauna regu-

lile şi puneau mai presus de orice un strict cod al onoarei, erau şi

semnul prin excelenţă al preţului pus pe voinţa personală, pe curaj

şi pe supunere, ca exponenţi ai unei lumi în care „renunţarea şi sa-

crificiul erau privite ca virtuţi esenţiale”. Comparat de unii istorici

europeni cu cavalerul care a marcat civilizaţia occidentală vreme de

secole, samuraiul se individualizează, însă, mai ales prin caracterul

oarecum hieratic şi extrem de formalizat al întregii sale existenţe,

cavalerismul nipon însemnând cu totul altceva decât cel european,

plin de accente de iubire trubadurescă şi, nu o dată, de tonalităţi

mistice. Fără să-şi propună să atingă idealul exhaustivităţii, Istoria

samurailor a lui Robert Calvet este, totuşi, o curpinzătoare frescă a

vechii Japonii, cu normele sale de viaţă, adesea aparent rigide, şi cu

regulile care dau senzaţia, cel puţin la primul contact pe care-l are

cititorul occidental cu ele, că sunt extreme şi, într-un fel, lipsite de

logică. Însă aceasta este întotdeauna prezentă, subliniind un mod

complet diferit de a privi şi de a înţelege viaţa şi, deopotrivă, de a în-

frunta moartea. Căci, de la ritualurile de iniţiere în grupul samurai-

lor, urmând şi parcurgând toate treptele evoluţiei şi desăvârşirii

unui luptător, cartea de faţă nu ocoleşte nimic, ajungând, desigur,

şi la dura încheiere a existenţei prin sinuciderea rituală („seppuku”

sau „harakiri”. În paralel sunt prezentate etapele esenţiale ale isto-

riei japoneze, interesul autorului vizând, cu precădere, după cum

afirmă el însuşi, „perioada cuprinsă între anii 1185 şi 1603, adică

exact acel interval cronologic în care războinicii ajung să constituie

coloana vertebrală a societăţii nipone.” Căci, se ştie, după 1603,

când se instaurează „pacea naţională”, prin acţiunea primilor

shōguni din familia Tokugawa, samuraii (numiţi mai întâi, în Japonia,

„bushi”, „samurai” fiind termenul preferat de occidentali şi impus

ulterior şi în Arhipelag), pierd treptat rolul de luptători şi se trans-

formă în agenţi ai puterii centrale, un soi de dregători meniţi a se

ocupa de ordinea publică. Noua aristocraţie, chiar dacă deloc lip-

sită de note militare, nu se mai confruntă cu marile războaie, ci ge-

stionează mai ales administraţia şi finanţele statului. Calvet

analizează în detaliu contextul în care casta războinicilor este

creată, în anul 1185, odată cu instituirea unui guvern de tip militar,

numit shōgunat. Treptat, sistemul de castă devine extrem de rigid,

iar accentuata instabilitate politică ce începe să se manifeste în se-

colul al XV-lea sfârşeşte prin a-l submina, momentul menţionat mar-

când, astfel, începutul sfârşitului militarismului nipon. 

Istoria samurailor este trinitară din punctul de vedere al con-

strucţiei. Cea dintâi secţiune, subliniind chiar prin titlu dominanta

cronologică, analizează Samuraii în istorie, aici cititorul decoperind

numeroase aspecte ce descriu sau favorizează evoluţia castei răz-

boinicilor. Nu sunt omise amănute referitoare la conflictele între

clanuri, lupta pentru putere şi nici figurile marcante ale perioadei de

început, precum şi – nu doar ca un cadru al desfăşurării tuturor

acestora! – nici raporturile sau noile relaţii stabilite între samurai şi

celelalte categorii marcante ale societăţii nipone, de la ţărani la

mica burghezie sau la reprezentanţii clerului. A doua parte a cărţii,

predominant tematică, este centrată pe existenţa cotidiană a sa-

murailor în lumea japoneză medievală sau (pre)modernă şi poartă

titlul Viaţa şi moartea samuraiului. Iar aici, desigur, sunt descrise pe

larg regulile feudalismului specific Arhipelagului (comparat, în mod

inspirat, cu cel european, astfel încât cititorul occidental are, de-

odată, necesarul punct de comparaţie), dar şi armele samurailor,

tehnicile lor de luptă, codul onoarei „bushido” – fără a se pierde din

vedere relaţiile dintre acesta şi neoconfucianism (şi religie, în gene-

ral). Ultima secţiune a studiului de faţă, Samuraii ideali, priveşte mai

cu seamă reflectările eticii samurailor în arte în general, în special

în literatură (a se vedea mai cu seamă cazul celor patruzeci şi şapte

de rōnini din Akō), Robert Calvet neocolind subiecte delicate, pre-

cum relaţia dintre regulile stricte ale castei samurailor şi ierarhia

din „yakuza”, mafia japoneză; sau „ninja”, considerat „samuraiul din

umbră” – unde sunt prezentate armele utilizate de ninja, dar şi ac-

tivităţile şi organizarea acestor clanuri. Cartea se încheie cu un ne-

cesar glosar, dar şi cu o cronologie care acoperă perioada 710

(întemeierea oraşului Nara, capitala permanentă construită în stil

chinez) – 1945 (bombardarmentele atomice care au distrus oraşele

Japonia – lecFii de viaFă; și de artă
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Hiroshima şi Nagasaki). Nu lipseşte, tot din final, lista shōgunilor,

fiind acoperită perioada Shōgunatului Ashikaga şi a Shōgunatului

Tokugawa, precum şi o cuprinzătoare listă bibliografică, astfel încât

cititorul interesat de problemele civilizaţiei nipone, odată iniţiat în

istoria samurailor, să poată continua să studieze alte aspecte ce ca-

racterizează această lume atât de aparte – şi care a fost, să nu

uităm, atâta vreme închisă relaţiilor cu exteriorul (abia în 1868,

odată cu Epoca Meiji, porţile Japoniei deschizându-se către moder-

nizare şi, desigur, mai cu seamă către Occident). 

Menită, în primul rând, a oferi cititorului o introducere în ceea

ce priveşte sistemul extrem de formalizat al lumii samurailor, car-

tea lui Robert Calvet nu exagerează cu amănuntele ori controver-

sele istorice, însă autorul ştie perfect cum să selecteze, de fiecare

dată, exact acele date fără de care înţelegerea regulilor lumii luptă-

torilor ar fi şi mai dificilă. Iar prin excelenta documentare, ca şi prin

capacitatea de a prezenta totul într-un mod convingător şi, nu o

dată, care prinde cititorul şi-l face să nu poată lăsa cartea din mână,

autorul îşi atinge cu brio, trebuie să recunoaştem, toate ţelurile pe

care şi le-a propus.                               

*

„Lecţia pe care voise să i-o dea era că nu poţi face universul să

se miște după cum îţi trăsnește ţie! Ceea ce punea lumea în mișcare

nu erau doar puterea militară și banii. Lucrurile frumoase aveau și

ele forţa lor, capabilă să cutremure universul.” Cel care a plănuit

această lecţie estetică este Sen no Rikyū, maestrul incontestabil de

ceai al Japoniei. Numai că, în loc să tragă învăţămintele necesare,

Toyotomi Hideyoshi, stăpânul convins că întreaga lume există doar

ca să-i facă lui pe plac, îi ordonă maestrului să se sinucidă – ceea ce

se va și întâmpla.

Ceaiul a ajuns în Japonia odată cu budismul, adică încă din se-

colul al VIII-lea, când îi însoţea / ajuta pe călugări în timpul lungilor

ceasuri de meditaţie. Însă abia din secolul al XII-lea, când Eisai im-

pune budismul zen, niponii încep să folosească pudra de ceai verde,

iar reuniunile de ceai devin tot mai practicate în rândul samurailor,

cărora le oferă (şi) prilejul negocierilor secrete ori al sporirii influ-

enţei personale. Treptat, însă, prepararea şi degustarea ceaiului iau

forma unui adevărat ritual, iar ceremonia ceaiului („chanoyu”) este

desăvârşită de câţiva mari maeştri, între care Sen no Rikyū are cel

mai important rol, câtă vreme el o simplifică drastic, excluzând

toate obiectele şi gesturile de prisos, pentru a atinge idealul unei

estetici sobre şi simple, pe care o numeşte „wabi” şi care are un larg

ecou printre contemporanii săi. Totul e codificat până în cel mai mic

detaliu şi, în plus, prin intermediul ceremoniei în care e maestru re-

cunoscut, Rikyū elaborează, chiar fără a-şi fi propus acest lucru, o

veritabilă filosofie a vieţii centrată în jurul ceaiului şi întemeiată pe

preceptele filosofiei zen. De aici şi ceea ce va primi numele de „Cale

a ceaiului” („chadō”), pentru care întregul ceremonial reprezintă

doar punctul de plecare, marcând încercarea de a surprinde fru-

museţea pură a clipei. Rolul lui Rikyū nu a fost, însă, doar estetic, şi

cu atât mai puţin decorativ, influenţa sa crescândă determinând,

fie şi parţial, neaşteptata decizie a lui Hideyoshi de a-l condamna la

moarte pe maestrul pe care el însuşi în frecventase ani de zile şi pe

al cărui sprijin se bazase în repetate rânduri. Ceremonia ceaiului,

aşa cum a fost ea practicată de Maestrul Rikyū, devine şi o adevă-

rată ceremonie a înţelegerii sensurilor existenţei, totul capătă sens

abia privit în perspectivă, fără grabă, în tăcere şi singurătate, pen-

tru că asupra marilor adevăruri fiecare individ în parte trebuie să

mediteze pe cont propriu – după ce le va fi intuit tot singur. 

De la aceste date pornește scriitorul nipon Kenichi Yamamoto

(1956 – 2014) în romanul Enigma Rikyū. Publicat iniţial în foileton

(între 2006 și 2008), apoi în formă definitivă în anul 2009 și devenit

rapid best-seller în Japonia, tradus în numeroase limbi și excelent

ecranizat în regia lui Mitsutoshi Tanaka (în 2013), textul acesta ulu-

iește și cucerește deopotrivă. 

Pe de o parte, cititorii avizi de întâmplări nemaipomenite (pe

care sperau să le găsească într-un roman a cărui acţiune este pla-

sată în secolul al XVI-lea, în lumea samurailor) vor fi dezamagiţi. Da,

este și un roman în care apar samurai și în care unele dintre faptele

relatate ţin de vitejia dar și de cruzimea acestora. Însă esenţialul e

în cu totul altă parte. Căci, în locul unei acţiuni palpitante, Yama-

moto oferă o naraţiune austeră, plină de detalii, însă lipsită de eve-

nimente în cascadă, relatând cu răbdare (dar punând nu o dată la

încercare răbdarea cititorului grăbit...) întâlniri ale maeștrilor de

ceai cu discipolii lor, aranjamente florale, obiecte ale ceremoniei

ceaiului – unde, se știe, fiecare element primește nebănuite semni-

ficaţii. Cu toate acestea, cartea de faţă nu rămâne strict pe tărâmul

prozei de atmosferă, câtă vreme accentele de veritabil thriller nu

lipsesc, suspansul este menţinut cu grijă, iar răsturnările de situa-

ţie sunt și ele prezente. Dar, încă o dată, esenţialul ţine de sugestie

și de o artă a detaliului pe care autorul demonstrează că a deprins-

o perfect de la marii săi înaintași. 

Între aceștia, în primul rând Yasushi Inoue, marele maestru dis-

cret al prozei japoneze moderne, care, în romanul Maestrul de ceai

a tratat aceeași istorie a incredibilului Sen no Rikyū. Un adevărat

personaj în epocă! Nu numai datorită priceperii sale într-ale cere-

moniei ceaiului, ci și pentru arta de a trăi altfel decât puternicii zilei

și de a crede mereu în adevărul estetic, singurul în faţa căruia și-a

plecat vreodată fruntea. Acest maestru de ceai nu era doar un spe-

cialist în ritualuri, ci deopotrivă o persoană care a deprins, în timp

îndelungat, cunoaşterea tuturor ustensilelor specifice şi a impor-

tanţei acestora – importanţă ce le era conferită de armonia în care

trebuia să se găsească toate, alături de şi împreună cu fiinţa umană,

cu întregul univers. Iar Sen no Rikyū demonstrează, de la un capăt

la altul al existenţei sale, că e învingător, deşi îşi pierde viaţa; ne

convinge că el e, de fapt, stăpânul suprem – ce nu ţine seama de

nici o altă autoritate, fie ea şi a puternicului Taikō Hideyoshi – în pri-

vinţa obiectelor ceremoniei ceaiului, a artei ikebana şi a caligrafiei.

Dar şi că, privită din perspectiva de-a dreptul atemporală a artei, is-

toria însăşi trebuie, cel puţin uneori, reevaluată. Inoue scrie cu o

forţă aparent greu de identificat la nivel strict textual, dar care sfâr-

şeşte prin a subjuga cititorul (şi care pare desprinsă parcă din exer-

ciţiile de kendo) şi, în egală măsură, excelează în surprinderea celor

mai subtile transformări la nivelul conştiinţei personajelor, aşa cum

ar face un maestru caligraf în faţa lucrării sale de căpetenie. Con-

centrarea cărţii sale, Maestrul de ceai, în câteva nuclee generative şi

simbolica acţiune – impropriu numită astfel, căci ea constă, practic,

într-un şir de rememorări şi de revelaţii – reprezintă expresia unei

arte scriitoriceşti ce tinde spre esenţe şi de care trebuie să te apro-

pii cu grijă, la fel ca într-o veritabilă ceremonie.

Iar dacă, în linii generale, povestea pe care o descoperim în

Enigma Rikyū este asemănătoare cu cea din Maestrul de ceai, difere-

nţa specifică, întotdeauna căutată de către Yamamoto, constă în

primul rând într-o cronologie inversă sub semnul căreia își pune tex-

tul. Astfel, cartea începe cu prezentarea orelor ce preced sinucide-
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rea lui Rikyū, iar apoi, capitol după capitol, ne întoarcem în timp,

scriitorul realizând o rememorare centrată pe acţiunile și atitudi-

nile (chiar punctele de vedere) ale personajelor din jurul lui Rikyū.

Toate cu scopul de a descoperi, în cele din urmă, marele secret al

maestrului de ceai. Iar finalul, ultimul capitol al romanului, revine în

prezentul tragicei morţi a curajosului estet, prezentând reacţiile –

și alegerile... – lui Sōon, ultima sa soţie, imediat după ce acesta se

stinge. Sōon nu este, însă, singurul personaj feminin din paginile

acestei cărţi. Căci, spre deosebire de textul lui Inoue, unde cititorul

întâlnea o umanitate de-a dreptul hieratică și prin excelenţă mas-

culină, preocupat exclusiv de filosofia zen și de sensurile ascunse

ale ceremoniei ceaiului, aici sunt prezente mai multe femei, dintre

care una este cu adevărat tulburătoare. Iar dacă cititorul nu o poate

uita pe frumoasa, nobila, delicata și unica Yang Guifei din Goryeo,

este evident că nici Rikyū nu poate (nu are cum!) să o uite. Chiar

dacă întâlnirea lor s-a produs pe când amândoi aveau doar nouă-

sprezece ani, iar Rikyū se va sinucide la șaptezeci... 

Cartea lui Yamamoto este, apoi, spre deosebire de textul prin

excelenţă simbolic și meditativ al lui Inoue, și un foarte bine realizat

roman istoric, în care autorul demonstrează un efort de documen-

tare extraordinar, cititorul putând realmente recompune o întreagă

epocă, în datele sale majore, prin intermediul acestei lecturi. Pare că

scriitorului nu-i scapă nimic, el punctând perfect etapele războaie-

lor interne de pe teritoriul Japoniei, înainte de victoria lui Hideyoshi,

care va duce la unificarea statului (nu o dată folosindu-se de ajuto-

rul strategic venit din partea lui Rikyū!), dar și relaţiile japonezilor cu

coreenii, chinezii sau europenii. Însă niciodată textul nu devine cro-

nică aridă, arta amănuntului salvând ansamblul și ducând totul în

plan simbolic. Căci, dacă romanul descrie cu minuţiozitate marile

orașe nipone de secol XVI (mai ales Kyoto) sau arhitectura reședi-

nţelor shogunilor (în primul rând castelul Jurakutei), nimic nu e os-

tentativ, iar enumerarea și venerarea obiectelor cermenoniei

ceaiului sunt de o expresivitate extraordinară. 

Enigma Rikyū este, însă, și un extraordinar roman de dragoste,

poate mai precis spus despre dragoste și nu de dragoste propriu-

zis. Căci Rikyū și preafrumoasa Yang Guifei se iubesc mai presus de

cuvintele obișnuite, comunicând prin limbajul florilor și al poeziei.

„Floarea de mukuge trăiește doar o zi, dar e de la sine plină de glo-

rie”, îi spune fata. Iar acesta poate fi motto-ul poveștii lor tragice de

dragoste: ea moare (de mâna lui Rikyū!) pentru a-și salva onoarea

chiar cu preţul vieţii. Iar el își duce viaţa, începând din acea clipă,

doar cu gândul la ea, săvârșind ceremonia ceaiului de fiecare dată

numai pentru ea și alegând, finalmente, sinuciderea rituală pentru

a nu abdica de la propriile principii nici chiar în faţa deciziilor (ne-

drepte!) ale unui conducător despotic, ca să-i poată spune celei de-

a pururea mult iubite, pe deasupra cuvintelor, că și după ani de zile

el e convins, asemenea ei, că orice floare, chiar dacă trăiește doar o

zi, poate rămâne plină de glorie. 

RRoobbeerrtt  CCaallvveett,, IIssttoorriiaa  ssaammuurraaiilloorr,,  TTrraadduucceerree  ssii  nnoottee  ddee  VVaalleennttiinn  PPrroottooppoo--
ppeessccuu,,  BBuuccuurreeşşttii,,    EEddiittuurraa  HHeerraalldd,,  22001166..  

KKeenniicchhii  YYaammaammoottoo,,  EEnniiggmmaa  RRiikkyyūū..  TTrraadduucceerree,,  nnoottee,,  gglloossaarr  șșii  aanneexxăă  ddee  FFllaavviiuuss
FFlloorreeaa,,  BBuuccuurreeșșttii,,  EEddiittuurraa  HHuummaanniittaass  FFiiccttiioonn,,  22001177..
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,,Viaţa poate fi înţeleasă privind înapoi, 
dar trebuie trăită privind înainte.”

Søren Kierkegaard

După ce citești cărţile lui Vasile Chifor, ai sentimentul pli-

nătăţii culturale și al creaţiei discret-cultuale, al întîlnirii ad-mirabile

cu un spirit saturat de valenţele scrisului frumos, unul care aspiră la

ipostazele unor vocaţii paralele. Nu știu dacă autorul e, în egală mă-

sură, prozator și poet (proza lui e deseori lirică), dar știu cu singu-

ranţă că e deopotrivă spirit critic și spirit romanesc. 

Autorul a intrat în republica literelor românești pe poarta

criticii literare, după care, ispitit de nebuna casei, cum numeau Gre-

cii imaginaţia, s-a urcat în foișorul prozei (cu variaţiile sale) și a tras

cu coada ochiul și la cel al poeziei. Dincolo de publicistică, Vasile Chi-

for are în urmă o impresionantă carieră de scriitor/scriptor, aven-

tură începută odată cu Nodul gordian (2002), un debut izbutit estetic,

și continuată pînă la prezenta culegere de proze scurte1. Comenta-

riile sale critice, cu zecile și sutele, pliate cel mai mult pe proză, au

fost risipite în varii publicaţii din ţară, înainte și după Revoluţie, iar

numărul cărţilor tipărite ajunge aproape la două duzini. După ce a

asimilat în mare parte, prin critică, panoplia mecanismelor nara-

tive, Vasile Chifor, ajutat de talent, a trecut decisiv la exerciţiile pro-

zastice de pînă azi.   

E mult, e puţin ceea ce a publicat? Retrospectiv privind lu-

crurile, volumele lui Vasile Chifor – critică, roman, proză scurtă, po-

vestire, nuvelă, poezie – au venit de la sine, fiecare cu o greutate

axiologică specifică demnă de luat în seamă și tinzînd să întruchi-

peze, pe cît posibil, piscul firescului ca excepţie. În mod cu totul

aparte, în cele patru opuri de versuri necanonice, discursul este in-

tens rafinat și atinge, criticul din el știe asta, pragul lui multa paucis,

adică polisemie maximă cu un lexic minim. 

Aproape orice pagină ai citi din Vasile Chifor, textul nu te

lasă deloc să-l părăsești, te trage de mînecă pentru a te face com-

plice cu cele imaginate sau verosimil petrecute. De orice poate duce

lipsă autorul, dar nu de o selectă instrucţie (a avut o strălucită ca-

rieră de profesor de limba și literatura română), de inteligenţă cri-

tică și de un ingenios imaginar literar. Pe vremuri, cînd lecturam

reviste precum Steaua, România literară, Transilvania, Vatra, Ramuri

și altele, era o delectare a sufletului și a minţii să mă opresc la re-

cenziile și cronicile semnate de el, un discurs modern cu toţi gar-

dienii sensurilor la intrarea în cuvinte, cu intuiţii și silogisme critice

penetrante, cu o cultură critică occidentală bine asimilată. A deve-

nit pentru mine tot mai pregnantă imaginea pe care o sugera cîndva

mentorul și prietenul lui, Ilie Guţan, cînd vedea în el „un fel de bi-

bliotecă ambulantă și un estuar al miracolelor cuvîntului scris și ti-

părit”2, tot așa cum Mircea Tomuș, fost redactor-șef al revistei Tran-

silvania, afla în critic „o enciclopedie vie a prozei românești”3. De

acest tip de cultură critică din care se înfrupta Vasile Chifor, se ocu-

pau, între alţii, cărturarul Romul Munteanu și Editura Univers (al

cărei director era), care puneau prompt pe piaţa culturală a Româ-

niei, în plin regim totalitar, traduceri cu cele mai recente eseuri des-

pre critică apărute aiurea.

*

Printre distincţiile relativizate de proza lui Vasile Chifor

este și cea dintre ficţiune și realitate. O dezvăluia chiar autorul într-

un metacomentariu mărturisitor: fiecare roman reprezintă „o viaţă,

un destin, un semn, un cod. În structura sa, totul e ficţiune și totul

e realitate”. Și tot în doza permanentă de relativitate aflăm și opţiu-

nea narativă pentru personaje aparent ștrese, obișnuite, fără de-

terminaţii emblematice, dar care, trecute prin retorta imaginarului,

devin prezenţe de neuitat. Personaje comune, deloc eroice, dimpo-

trivă, ele devin astfel ceea ce sînt prin talentul autorului; sînt figuri

a căror biografie e validată estetic, procedeu pe care prozatorul nu-

i exclus să-l fi învăţat din felul în care-l caracteriza Thomas Mann pe

Hans Castorp în Muntele vrăjit, exemplu paradigmatic de convertire,

prin sublimare artistică, a banalului în excepţional (prozatorul ger-

man e printre preferinţele autorului). 

O asemenea construcţie întîlnim în Nodul gordian (vezi per-

sonajul principal, Tim, un dublu al autorului-narator) și Dincolo de

apusuri, iubirea... (proză scurtă, 2006), dar și în garnitura de perso-

naje din Ultimele acorduri. Chiar titlul romanului de debut pare voit

sibilinic, relativizant, căci nodul lui Gordius, „desfăcut” prin tăiere cu

sabia de Alexandru Macedon, poate trece pentru prozator mai puţin

modul tranșant și elegant, rapid și energic de a ieși cu bine dintr-o

situaţie complicată, ci mai degrabă cifrul unei iscusite alchimii na-

rative, al confuziei bine ticluite.

Fiinţele care populează și însufleţesc imaginarul literar al

lui Vasile Chifor alcătuiesc, prin mulţimea și diversitatea lor, o co-

munitate distinctă. Însă vreo patru personaje oarecum simbolice îi

domină literatura: timpul rătăcit în plasma memoriei afective, prie-

tenia dezinteresată pe care o exprimă în varii situaţii, dragostea de

oameni și iubirea dintre un „Eu” mai totdeauna discret și un „Tu”

mereu căutat și aproximat, toate la un loc alcătuind atitudini pe

care le emană culorile de pe pînza raporturilor dintre eul narativ și

Proza unui anahoret la domiciliu

Ion Dur

Ciorne și zile

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

753/ 2020



Celălalt. E un cvartet de coarde în care cele două viori rămîn iubirea

și timpul, cel care, încet-încet, e cuprins de amurgul fertil al memo-

riei. 

Iar dacă descifrăm elemente comune „eroilor” și „eroine-

lor” sale, pentru a ne exprima în termeni specifici istoriei, acești fac-

tori se condensează, în principal, în minuţios studiata relaţie dintre

personaje, secretul prozei lui Vasile Chifor, dar și în atitudinea lor

ambivalentă, real-fictivă. Sînt vectori primordiali care, de cele mai

multe ori, au rol decisiv în declanșarea unei atmosfere cu un coefi-

cient deloc neglijabil de neprevăzut și ludic, alături de inevitabile ac-

cente de schepsis al limbajului, alteori de șotron rezervat maturilor,

sau, în textele cu densitate sentimentală, unde primează pudoarea

și intimitatea.

*

Citind paginile de proză ale lui Vasile Chifor, m-am gîndit

deseori la tablourile lui Caravaggio, acolo unde pictorul a urmărit

cu ostentaţie opoziţia puternică dintre lumină și întuneric. Nenu-

mărate episoade sau pasaje din cărţile autorului redau ipostaza

unui contrast izbitor dintre culoarea neagră, perfid presupusă în

fundalul diafan al poveștii, și un alb sidefiu care învăluie viaţa per-

sonajelor, nuanţă care domină trama discursului narativ, dar și poe-

zia autorului, cum sublinia de altfel poetul și eseistul Gabriel

Hasmaţuchi, cînd constata, între altele, că din poemele lui Vasile

Chifor „răzbate biruinţa luminii”4. Cu setimentul acesta rămîi, bu-

năoară, după lectura tablourilor unor proze scurte cum sînt „Li-

mite”, „Telefonul fără fir”, „Ultimele acorduri”, „Răzbunare(a)”,

nefiind singurele de acest gen din Ultimele acorduri. E o strategie na-

rativă subtilă care ne îndepărtează de un curat murdar caragialesc,

ignorat cu desăvărșire de autor, și ne situează în pridvorul fiinţei

umane, printr-un amestec indistinct de pur și impur, vizibil și invi-

zibil. De altminteri, rareori vom întîlni în proza lui Vasile Chifor per-

sonaje încruntate, cu atitudini ostile, cu crize de fiere care le agită

dialogul și-l transformă în ceva cu efecte de distanţare psihică. Cel

mult e cultivată ambiguitatea sau duplicitatea, perdantă însă, așa

cum se petrec lucrurile cu Gheorghe Trifon din „Sentinţa”.

Există, la Vasile Chifor, o naturaleţe deloc contrafăcută a

scrisului, propoziţiile sau frazele, ca și versurile, toate se aștern

parcă dezinvolt, trădînd deopotrivă talent și, ca o consecinţă, disi-

mulată facilitate a actului creator. E aici însă o capcană, căci textul

criticului-autor va fi trecut prin mai multe vămi pentru a atinge pra-

gul izbîndei artistice, atunci cînd autorul se decide categoric pentru

forma cvasi-finală, și asta, cum ar spune scriitorul mexican Alfonso

Reyes, pentru „ca să nu corectăm la nesfîrșit aceleași ciorne”.

E de urmărit cum ilustrează scriitorul nexul strategic și

problematizant al voitei confuzii dintre ficţiune și realitate, dar și ce

„mistere” încifrează. E drept că Vasile Chifor, alungător de cursă

lungă, își înmoaie acum din nou pana – pentru a fi un pic mai ro-

mantici – în pasta fluidă a prozei scurte. În acest sens, Ultimele acor-

duri constituie oare un pariu al autorului cu bursa de valori artistice,

sau este continuarea unui brand deja verificat prin altitudinea sa

stilistică anterioară? E cert, înainte de toate, un fapt: prozatorul își

continuă căutarea de sine, orchestrînd de data aceasta aventurile

auctoriale, cu deschidere metafizică, ale unui „flutur sprinteior”,

cum ar spune veselul Alecsandri, sau, ceea ce-i totuna, ale unui spor-

tiv de performanţă care face sprinturi.

Criticul Vasile Chifor, nimeni altul decît prozatorul și poe-

tul laolaltă, nu încetează confruntarea cu sine desfășurată lent în

cărţile de pînă acum. În această carte, este încercată, totuși, o altă

alchimie a spiritului prozastic, prin alte ipostaze narative ale eva-

dării din singurătatea biologică – nu livrescă – a creatorului, cel in-

vadat de amintirea unui timp trecut care nu trece cu una-cu două.

Cum am spus, mai deloc interesat de canonul narativ al zilei, pro-

zatorul intuiește însă subliminal pulsul acestuia, trama textelor sale

luînd deseori, paradoxal, chipul unor egografii. S-a observat de alt-

fel că, dincolo de profesionalismul mereu la zi al criticului, artistul s-

a ţinut departe de efemeritatea modelor sau de atmosfera în mare

parte prolixă a cafenelei literare, numai că aerul modei artistice

intră pînă și pe gaura cheii chiliei în care oficiază mai orice creator

singuratic.

Aminteam, cum a făcut și Ilie Guţan, despre abilitatea pro-

zatorului în a face labile sau indistincte graniţele dintre ficţiune și

realitate, sau dintre logic și aleatoriu. Se repetă de o vreme faptul

că, de multe ori, realitatea întrece ficţiunea, iar întîmplările fac

parte dintr-un lanţ cauzal a cărui necesitate e oarecum mascată. Nu

de puţine ori, viaţa personajelor lui Vasile Chifor ascultă și se su-

pune unei logici a predeterminării, pe care o înfruntă însă cu prag-

matism și judecată înţeleaptă. 

*

Ne interesează ce metamorfoză ideatică și stilistică s-a pe-

trecut îndeosebi în proza scurtă a autorului de la Dincolo de apusuri,

iubirea... (2006, cu o prefaţă a lui Ilie Guţan, poate cele mai substa-

nţiale silogisme critice rostite despre începuturile prozei lui Chifor)

și pînă la Ultimele acorduri, altfel spus ce straturi ale obsesiilor epice

s-au confirmat în urzeala narativă a prozei scrise de-a lungul anilor.

De altfel, aș spune că aceste capete ale unui pod în extensie sînt re-

velatorii pentru ce mai păstrează azi o atare proză din mecanismele

ei iniţiale. Indubitabil, un nucleu proteic al strategiei discursului pro-

zastic s-a conservat, peste care s-au depus alte subtilităţi ale imagi-

narului literar. Logica povestirii, pentru un autor familiarizat cu

„știinţa” tehnicilor narative, a devenit tot mai cameleonică. Trave-

stiul personajelor uzează de variate trucuri și alibiuri, de costume și

atitudini care au primenit mereu fișa caracterologică.

Multe dintre personajele esenţiale prezente în prima carte

de proză scurtă proveneau dintr-un strat al comunităţii dominat de

vicii și neîmpliniri, stăpînite de un sentimentalism procurat și de

șpriţ, dar dornice de dobîndirea unei iubiri. Acum, prin cele un-

sprezece povestiri, în cartea dedicată lui Matei, nepotul său inge-

nios, autorul și scriitura au ajuns la vîrsta patriarhilor. Textele au

astfel, unele dintre ele (vezi „Sentinţa”, „Limite”, „Telefonul fără fir”,

„Ultimele acorduri” ș.a.), rafinate semne ale unui sapienţial bine dis-

tilat, sau sînt înţesate cu varii trimiteri livrești, accente deloc străine

și discursului romanesc al lui Vasile Chifor. Mai mult, reiterează mai

vechi obsesii ale strategiei sale narative, relaţia dintre eu și Celălalt,

binom din care spaţiul occidental îndeosebi existenţialist a făcut,

încă în veacul trecut, o preocupare expresă.         

Prozatorul nu a privit și nu privește lumea cum ar privi o

persoană prin gaura cheii, după simbolica sugestie a lui J.P. Sartre

cînd vobea de altul, ci a luat viaţa pieptiș și a sublimat-o în povestiri

despre sinele său cel mai adînc, acolo unde ajunge doar cuvîntul și

sunetul muzicii. Vasile Chifor e interesat programatic de pluriper-

spectiva funcţională a naraţiunii, pe care vrea să o inducă lectoru-
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lui încă de la început, apelînd pre-textual la probe livrești; de pildă,

insinuează o scenă din „Privirea”, pasaj cunoscut al eseului sartrian

Fiinţa și neantul, așa cum recurge în „Sentinţa”, sau ia ca motiv limi-

nar idei cu încărcătură biblică, așa cum procedează în „Limite”, altă

proză scurtă din Ultimele acorduri. 

*

Să stăruim asupra scenariului din „Sentinţa”, unde recu-

noaștem în mare parte secretul de fabricaţie al mecanismului pro-

zastic în general. Invocat razant la începutul și sfîrșitul textului,

experimentul filosofului francez cu privirea prin gaura cheii de la

ușă e făcut de prozator cu cinci persoane, privitoare între ele și pri-

vite de nartor prin vizorul dispozitivului narativ. E posibil să nu fi

auzit de Sartre niciunul dintre cei prezenţi, numai că tot așa de po-

sibilă și reală este prezenţa, în acea pentadă de inși-cobai, a profe-

sorului de metafizică Virgil Mitrofan (care amintește de Tim,

personajul-gînditor din proza de debut), un om văduv, cu aptitudini

muzicale, admirat de femei pentru trupul său de atlet, ca și pentru

spiritul burdușit cu atîtea cărţi citite. O întîmplare necesară pentru

prozator spre a dilata coeficientul de ambiguitate și speculaţie, dar

și pentru a ne deruta în ceea ce privește clivajul distinctiv dintre fic-

tiv și real. 

Alături de o meteorologie comportamentală, prozatorul

află prilejul de a-și etala priceperea de meseriaș al portretului și a

simula, cu cele cinci personaje, o insolită lecţie de morală emisă de

circumstanţe politicianiste, în care doi se ceartă și-al treilea cîștigă.

Într-un crescendo care începe de la necunoscut și mister, atmosfera

pare a se lumina pe măsură ce spotul analizei narative e purtat

peste o figură sau alta. Cei cinci capătă succesiv identitate, între ei

se înfiripă un dialog presărat cu glume, ba descoperim chiar și un

cîine, Nino, dormitînd într-un colţ al unei camere. Astfel apar Ghe-

orghe Trifon, alias Gigi, negustor și patron de varii magazine, tip par-

venit, dubios și alunecos, Olaru, cîndva consilier orășenesc, Costin,

un fost student al lui Mitrofan, aparent șef al staff-ului de campanie

electorală, blonda Liana, profesoară de română.

Experimentul sartrian rămîne un pretext auctorial, preze-

nţa laolaltă a celor cinci nu e deloc o întîlnire aleatorie, cum suge-

rează iniţial tabloul, ci este o discuţie care-l viza pe Trifon, bănuit de

trădare și traseism politic. Un dialog moralizator în care survin

nume precum Diogene (cinicul!), Esop, Tolstoi, dar și termeni prete-

nţioși ca sofism, integritate, subconștient, refulare, noţiuni filoso-

farde care-i consolidează puţin lui Mitrofan fibra de intelectual, dar

și îngroașă veleitarismul și corupţia lui Trifon.

Miza discuţiei încinse dintre cei cinci convivi este de na-

tură politică: abilul negustor este pe cale să le compromită campa-

nia electorală, prin informaţii furnizate lui Hurdubău, care se

confrunta cu Stavrache, favoritul celor patru. Reproșuri cu înţepă-

turi, replici oţioase, presupuneri fragile, gesturi de autovictimizare,

toate frisonează dialogul și-l bagă în corzi, ca la box, pe Trifon. În-

colţit, se apără ca un abil negustor, care nu prea are la purtător un

limbaj nuanţat. E simulată o judecată cu trădătorul-sabotor de faţă,

jocul se încheie cu promisiunile perfide ale lui Trifon, dornic să joace

„la două capete”. Surpriza alegerilor e aproape previzibilă: cei doi

candidaţi au fost învinși de un outsider, fost fotbalist cu nume parcă

predestinat pentru politică: Nicolae Gogoașă. De unde proverbiala

morală potrivit căreia cînd doi se ceartă, cîștigă... cel de-al treilea. 

*

De la politică pînă la religie nu-i decît un pas, însă nu cel

făcut cu șiretenie de regimurile totalitare, care ne-au dezvăluit me-

canismul cu asupra de măsură. Mai este și un alt fel de a glisa de la

una la alta, de pildă, în roman și proza scurtă, în schiţe și nuvele, în

viaţa de zi cu zi. E ceea ce se petrece în Ultimele acorduri odată cu „Li-

mite”, unde prozatorul începe cu vorbele de duh adresate de buni-

cul Lazăr nepotului său Matei, gînduri cu încărcătură oarecum

teologică, pentru ca naraţiunea să se încheie, simetric, tot cu un

gînd-panseu al aceluiași.  Avem de-a face cu o familie în care plute-

ște boarea credinţei exersate nu doar prin mersul constant la bise-

rică, familie în care cei ce o alcătuiesc au prenume cu semnificaţii

biblice. 

Lazăr este un bătrăn cu o anume înţelepciune și relaţia lui

cu nepotul reprezintă pivotul poveștii, o legătură care se converte-

ște doar într-un transfer de îndeletniciri mecanice. Matei îi urmează

sfaturile și devine priceput la multe: repară lucruri mari și mici, cea-

suri vechi și instalaţii sanitare, clanţe și balamale, aspiratoare și

mașini de tuns iarba. O atare înclinaţie i-a adus într-o zi chiar și ini-

ţierea sa intempestivă în relaţia trupească bărbat-femeie, cînd Oria

(de la Victoria), studentă la medicină, i s-a dăruit abrut și nerugată

drept „plată în natură”, pentru că i-a reparat chiuveta de la baie și

broasca de la ușă. O întîmplare ce l-a pus pe gînduri pe Matei în le-

gătură cu prietenia lui curată cu Malvina.

Dialogul dintre Matei și Malvina, colegi de clasă, este ca-

racteristic pentru inocenţa și timiditatea „vîrstei întrebărilor”, iar

comentariile lor îi arată, mai mult pe ea, mai maturi decît sînt. La o

asemenea etapă a vieţii, Malvina descoperă misterul literaturii lui G.

Flaubert și al muzicii lui Chopin, ia lecţii de pian, în timp ce Matei

trăiește într-un univers mai plat.    

Prozator versat, autorul alternează registrele naraţiunii

trecînd cu povestirea de la persoana a treia la persoana întîi, sau

combinîndu-le, așa cum procedează în „Telefonul fără fir”. După

cum alternează brusc și tablourile cu timpul trecut și prezent. Viaţă

obișnuită și neobișnuită de familie, cu Viviana, Alex și fiica lor, Ale-

xia. În căutarea cuplului pierdut, aceasta e tema textului, un cuplu

cu presupuse avataruri și derapaje, cu sentimentalisme și surogat

de iubire. Oameni culţi, citiţi, părinţi responsabili, el bănuit de infi-

delitate, cu serviciul secretizat, ea femeie reflexivă, dubitativă, ex-

primînd pe tonuri variate gelozie și posesie, toate la un loc dînd

oarecum setimentul de vraiște al unei căsnicii. Povestea se termină

brusc, pe cînd Alex era plecat într-o misiune, chipurile, „sub acope-

rire”, ajunge noaptea undeva, nu se știe unde, o sună pe Viviana pe

mobil, iar aceasta, după ce prima dată îi închide telefonul, a doua

oară îi face, à contrecoeur, o frumoasă și sensibilă declaraţie de dra-

goste. Nu e singura naraţiune care se sfîrșește intempestiv, în mo-

mentele sale intense, mizînd, desigur, și pe o virtuală continuare

prin imaginaţia participativă a lectorului.

Tot scene de viaţă comune, cu figuri deloc emblematice,

mai degrabă din sfera omului-masă, invocă și „Coincidenţe și... co-

respondenţe”, poveste care se deschide cu atmosfera pestilenţială

dintr-un autobuz (la o haltă pe care o face, naratorul vomită în spa-

tele vehiculului și se spală apoi pe faţă cu apă rece). Umor și subti-

litate, obligatoriu trimiteri livrești, vulgarităţi și banalităţi, amintiri

din timpul liceului, cunoștinţe de istoire, toate în comunicarea din-

tre Andrei Mardare, naratorul, un liric (profesor de istorie în orașul
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S.), și soţia lui, Sorana (o femeie a instinctelor primare, din catego-

ria „dacă orgasm nu e, nimic nu e!”).

O primă și ultimă coincidenţă: pe taxatoarea din autobuz

o cheamă tot Sorana, și o distinge de soţie spunîndu-i Sorana II, fe-

meie pe care, paradoxal, o reîntîlnește la hotelul din orașul natal,

B.N., acolo unde, după călătorie, naratorul vrea să înnopteze. Des-

igur că se petrece aici o aventură amoroasă, dragoste la prima ve-

dere și pentru o seară, întîmplare dictată de logica perfidă a...

coincidenţelor. După care filmul se taie pe neașteptate, lăsîndu-ne

să derulăm noi după bunul plac istorisirea. Ca și alte texte, ca un

procedeu parcă perpetuat, proza are, intermitent, enunţuri sapie-

nţiale sau expresii celebre („sintagme paradigmatice”) care sporesc

semantica naraţiunii, pe lîngă faptul că reiterează indici textuali co-

muni și altor texte, printr-un sistem de vase comunicante. La care

am adăuga miza prozatorului pe inedit și neprevăzut, pe secundar

(evenimente care pot intra într-un joc secund), iar mai toate preze-

nţele sale feminine sînt senzuale și romantice.

Dar naratorul, multiplu ca nume și profesii, nu se oprește

aici cu coincidenţele sale, mai cu seamă cu corespondenţele. Po-

vestirile sale sentimentale continuă, între ele, una efemer amintită:

o fostă relaţie cu Lorena, ziaristă la o revistă de modă, logodnica lui

dispărută tragic într-un accident petrecut pe vîrful unui munte.

*

Proza lui Vasile Chifor este alcătuită deseori din episoade

minore, sublimate însă artistic cu pricepere, cum sînt și ipostazele

în care invocă înţelepciunea populară a fostului miner Paraschiv

Dobre ((ccaarree--ii  tteexxttuull..................??????)), cu stările sale casnice de om măcinat

de prezenţa unei boli incurabile, de coșmaruri, dar și cu tabloul in-

solit în care apare Pia, „nebuna orașului”, cu ceata de pisici după ea

și strîngînd la piept Biblia, provocînd Duminica o hărmălaie de ne-

descris. E un pretext, pentru narator, de a ajunge din nou la livresc,

și anume, la dilema hamletiană: un nebun înţelept, sau un înţelept

nebun?!

Povestirea care împrumută tilul volumului, una dintre cele

mai dense ideatic și sentimental din volum, este cea care aduce at-

mosfera spitalului la domiciliul naratorului. Marius, figura centrală,

este licenţiat în drept, imobilizat într-un cărucior mecanic în urma

unui accident de mașină, citește Pendulul lui Foucault de Umberto

Eco, după ce treminase de curînd romanul lui Thomas Mann, Mun-

tele vrăjit. 

Proză de introspecţie, cu transparenţă autobiografică și

amestecată cu itemi ai ficţiunii, intarsiată cu livresc și reflecţie

adîncă, cu călcîiul lui Achile în neîmplinita iubire fulgerătoare pen-

tru Danusia, o actriţă care nu mai voia să știe de el, toate acestea și

altele fac din „Ultimele acorduri” o naraţiune cu filon dramatic, în

care suferinţa este asumată cu demnitate și resemnare. Refugiat

din cauza suferinţei în lectură și scris, înfrăţit pentru totdeauna cu

căruciorul lui, cu laptopul pe genunchi, cu mama, medic cardiolog și
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văduvă, drept sprijin moral, Marius trăiește o dramă pe care puţini

o înţeleg. 

Sînt în acest text și enunţuri autoreferenţiale, unul din ele

vizează chiar tehnica propriului mod de a scrie proză (scurtă): „O

carte bună începe întotdeauna cu o frază care să dea cheia întregii

întâmplări”. E tocmai ceea ce și face Vasile Chifor în mai toate alcă-

tuirile sale narative. Și puţin mai departe: „Scrisul e un mod de a

face ca lucrurile să dureze o veşnicie. O naraţiune, aşa cum o con-

cep eu, este un mesaj subiectiv care înseamnă diferit, în funcţie de

cititor. «În suferinţă şi în boală, afirma cineva, divinul transpare din

noi»”. Morala după care se conduce Marius e una stoică: a învăţat să

își dorească tot ceea ce are și tocmai de aceea are tot ceea ce-i tre-

buie.

*

Nu mi-am propus nici pe departe să rezum naraţiunile din

Ultimile acorduri. Nu vreau să frustrez potenţialul cititor de plăce-

rile lecturii, de cont(r)actul cu o proză psihologică reflexivă de bună

calitate, surprinzător de bine sincronizată nu doar cu egografiile

care se scriu azi, chiar dacă prozatorul este, cum ar spune Vasile

Băncilă, un anahoret la domiciliu.

Următoarele subiecte sînt variate, hibride și armonizate

prin stil: frămîntările unei femei care vrea să nască la o vîrstă deloc

potrivită, mizînd că va fi băiat, tribulaţiile joviale, picante și comice

ale unui profesor de logică și filosofie, cu istorisirea pasionantă a

celor petrecute în pauzele de la școală dilatate joycean, povestea

unui domestic triunghi conjugal în care rolul de Don Juan îl are Gil,

pictor cunoscut și „specialist” în trăirea ezoterică a emoţiilor, chiar

dacă eșuează în seducerea Oliviei, o femeie pe care ar fi dorit-o și se-

xual, și ca model pentru un portret.

Și tot o temă sensibilă, cu accente sapienţiale (de sorginte

tibetană) și umor (in)voluntar este și „Despre bătrîneţe și alte în-

văţături”, și ea de introspecţie în vremuri de amurg al vieţii, cu sfî-

rșitul rămas suspendat, la care se mai adaugă și de această dată o

fină imbricaţie dintre fictiv și real, cu flash-uri din media. Iar în ulti-

mul text al cărţii, „Răzbunare(a)”, prin naraţiunea universitarului

Octavian, prind contur estetic nu doar povești vînătorești sau în-

tîmplări incredibile redate cu suspans de avocatul Stelian Onofraș,

ci și crima comisă de Mădălina cu pușca de vînătoare, un fel de răz-

bunare à la Vitoria Lipan a lui Sadoveanu. Textul se încheie, odată cu

el și cartea, printr-un un citat aforistic, cu accent biblic, despre re-

laţia dintre trup și spirit sau duh.

*

Cu textele din Ultimele acorduri, Vasile Chifor nu are naivi-

tatea să creadă că doboară nu știu ce recorduri, ci vrea să își con-

fime locul pe care-l ocupă deja în ierarhia axiologică a literaturii

române, cu convingerea de sine că va continua, prin spiritul critic și

prin arta sa – fie că e vorba de proză, fie de promisiunile estetice ale

poeziei – va continua, deci, cunoașterea tainiţelor omului,  cum ar

spune Alexander Pope, unul din cei mai importanţi poeţi englezi ai

secolului al XVIII-lea, citat de altfel și de autor.

Prozele scurte de acum, una mai izbutită decît alta, aduc în

prim-plan un narator cu varii măști care simulează un eu difuz, dar

oricît de histrionic ar fi disimulat sinele autorului, „autobiograficul

fluidizează discret ficţiunea și convieţuiesc fără stridenţe”. 

Totodată, cum observa același Ilie Guţan, prozatorul ilus-

trează o „memorie saturată, de densă și tensionată experienţă per-

sonală și a alterităţii, în ordinea vieţii, cu provocările ei mai mult sau

mai puţin firești, și în aceea a cărţilor”, grilă care-l ajută la reconsti-

tuirea unui destin deopotrivă existenţial și livresc. Itemi absolut ne-

cesari în fixarea indelebilă de caractere și atitudini, personaje cu

poftă de vorbă, de multe ori, semantic vorbind, vorbe alese. Nu ne

simţim aici precum la un alt Han al Ancuţei, cum s-a spus despre te-

rasa lui Lae din Dincolo de apusuri, iubirea..., ci e Poiana lui Iocan, cu

vervă și judecăţi cumpătate, metamorfozată în dialog intens raţio-

nalizat petrecut în living. În plus, trebuie accentuat că limbajul per-

sonajelor eludează ponciful și pune în locul lui imprecizia fertilă

pentru reflecţie, aluzia cu iz metaforic (după Aristotel, aluzia e o

formă activă de metaforă), chiar notaţia vagă.

Îmi place să cred că Ultimele acorduri reprezintă, pentru

universul literar al autorului, o parte care se poate oricînd ridica la

puterea întregului. Toată proza lui Vasile Chifor este densă sub ra-

port existenţial, cum spuneam deja, cu o indiferenţă cumva mimată

faţă de modelul artistic al vreunui saeculum; o proză cu fundalul

marcat de o morală a binelui mundan, aflat dincoace de binele și

de răul paradigmatic, și fecundat de lichidul seminal secretat de

amintirea și bucuria vieţii, care, odată și-odată, cunoaște și amurgul

înţelept. 

În luminișul maturităţii artistice, una paseist patriarhală,

prozatorul Vasile Chifor ne apare, alături de singurătatea asumată

a cititorului-creator, drept o fiinţă comunitară, înlănţuită de cir-

cumstanţele vremii, dar și de invariantele care dau sens vieţii, un

artist sincer interesat de metabolismul socio-cultural al cetăţii, de

mentalul ei colectiv, de tumultul și bucuria oamenilor ce par să-și

ducă traiul de zi cu zi sub umbrela anonimatului.    

Ultimele acorduri... Pentru a vedea însă dacă prozele

scurte de acum sînt cumva akme-ul, adică: vîrful creaţiei lui Vasile

Chifor, va trebui să avem pacienţa de a aștepta următoarea carte.

Oricum, proza sa validează o carieră de scriitor care nu a urmărit

succesul cu orice mijloc, ci valoarea dată de izbînda artistică a ac-

tului creator. Și validează, în același timp, pentru prozator, o conti-

nuare a explorării propriei memorii afective, o probă de fond

nescutită însă de opreliști insurmontabile și pîndită deopotrivă de

pericolul autopastișării, un risc aproape inevitabil la un moment

dat, surmontabil, sperăm, de imaginarul autorului.

1 Vezi Vasile Chifor, Ultimele acorduri, Sibiu: Editura Asociaţiunea ASTRA,

2020.
2 Vezi Ilie Guţan, „Vasile Chifor – un prozator de autentic talent”, Funcţia pe-

renităţii, Sibiu: Ed. Imago, 2019, pp. 99-112; din această prefaţă la Dincolo de

apusuri, iubirea (2006), vom cita, fără vreo altă trimitere, căci avem aici des-

cifrate multe dintre invariabilele prozei lui Vasile Chifor.
3 v. Mircea Tomuș, „Un jurnal de bord”, prefaţă la Vasile Chifor, Conexiuni, în

pragul criticii, Sibiu: Ed. Alma Mater, 2012, p. 6. 
4 v. Gabriel Hasmaţuchi, „Confesiuni poetice despre iubire, resemnare și

amurg”, prefaţa la Vasile Chifor, Vitralii, II (caleidoscop liric), Sibiu: Ed. Asocia-

ţiunea ASTRA, 2019, p. 5. 
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Credem că este firesc să continuăm excursul nostru

„spaţial”privitor la spaţiul teritoriul nostru prin prezentarea celor

mai reprezentative abordări geografico-literare ale regiunii noastre

sud-estice. Întâmplător sau nu, aceşti geografi au demonstrat, ală-

turi de activitatea lor ştiinţifică eminentă, un real talent literar, în

unele cazuri chiar prin opere înadins literare. 

Aspecte geografice, etnologice şi literare dintre cele mai

interesante regăsim în opera unuia dintre întemeietorii geografiei

româneşti, profesorul şi academicianul SSiimmiioonn  MMeehheeddiinnţţii (1868 –

1962), autorul faimoasei lucrări Terra – introducere în geografie ca şti-

inţă (1935). Cu privire la regiunea care ne interesează, o lucrare sur-

prinzătoare şi mai puţin cunoscută a marelui savant român pune în

legătură Dobogea cu regiunea imediat înconjurătoare şi, mai de-

parte, cu întreg spaţiul carpatic. În conturarea acestui aspect,

Simion Mehedinţi pleacă de la o diferenţiere venită din geografia

germană: „Laterală şi neînsemnată pentru Peninsula Balcanică (ori-

entată spre Mediterana), Dobrogea este « frontală » şi deci de o

însemnătate decisivă pentru Cetatea Carpatică, de care se leagă în

chip organic, potrivit legii ce impune alipirea oricărui Vorland la Hin-

terland-ul său firesc.” Savantul român conturează mai departe o

imagine exemplară a spaţiului românesc, integrând fiecare element

al acestuia într-un tot unitar, dar păstrându-şi fiecare specificul pro-

priu: „Dacă am cerca să traducem în limba noastră cele două cu-

vinte topice, ar trebui să zicem: fruntea şi spinarea sau dosul ţării. (…)

ar trebui să zicem – în sens strict geografic – Dobrogea este fruntea

României.” Numai că, reiese mai departe din prezentarea geogra-

fului român, legăturile dintre cele două regiuni – Dobrogea şi Româ-

nia – fiind străvechi şi felurite, puntea de legătură dintre acestea

este tocmai zona dunăreană a Bălţilor şi stepa Bărăganului, mai ales

sudul Dobrogei nefiind altceva, geografic vorbind, decât o contin-

uare a stepei Bărăganului, până la malul mării celei mari de la

răsărit. Iată ce scrie Mehedinţi cu privire la acestea: „Mai întâi, în

stepă. Cine străbate Bărăganul, după ce trece lunca dintre Feteşti şi

Cernavodă, întimpină până la Constanţa aceleaşi ierburi, aceleaşi

pâlcuri de salcâm şi aceleaşi semănături supuse aceloraşi vicisitu-

dini climatice. Şi chiar şi viaţa animală şi aşezările omeneşti sufer

aceeaşi soartă. Dela munte până la mare, turmele şi hergheliile pen-

dulau în largul acesta ţinând doar seama de „Vadul Oilor” şi „Vadul

Cailor”. Cuvintele acestea cuprind ele singure un întreg capitol de

antropogeografie şi etnografie, legat de vieaţa unuia şi aceluiaş

neam.” Despre prezenţa pădurii şi rolul acesteia în regiune geogra-

ful român remarcă o realitate mai puţin cunoscută astăzi: „Dar dacă

reconstituim formaţiile vegetale nebrăcuite de mâna omului, legă-

tura de odinioară ne apare mult mai completă. E destul să adăogăm

la pădurea cu arbori de luncă (sălcet, plopiş, cătină etc.) pădurea în-

tunecată a stejarilor şi ulmilor. Urmele acestor păduri, păstrate încă

şi azi sub formă de trunchi întregi la câţiva metri sub faţa luncii, sunt

o dovadă pipăită că pădurea preistorică se întindea în adevăr dela

munte până la mare. Iar cât de puternică a fost acea legătură până

în timpurile mai noi, se poate constata din împrejurarea că fagul,

copac iubitor de climă temperată şi relativ umedă, a putut înfrunta

aici uscăciunea stepei, strecurându-se printre Bugeac şi Bărăgan

până în munţii Dobrogei hercinice.” Vremuri în care, adaugă Mehed-

inţi, „zice poporul că se cobora cerbul din munte, să bea apă din

Dunăre”. Această strânsă legătură fizică a dus la o strânsă legătură

antropogeografică între Cetatea Carpatică şi Vorland-ul maritim: „Se

împlinise adică şi în acest caz legea antropogeografică a răspândirii

locuitorilor din munţi şi podişuri peste ţinuturile mai netede de la

poale, cu tendinţa apropierii de mare. Fenomenul este pretutindeni

acelaşi: când o populaţie ajunge destul de deasă, iar sporul civiliza-

ţiei şi al culturii o sileşte la relaţii de schimb cu ţările mai depărtate,

stăpânii Hinterland-ului ajung stăpâni şi peste Vorland-ul maritim.”

O realitate veche, din vremea în care „malul Dunărei e presărat cu

castre, iar o flotă specială străbate fluviul, legând partea numită de

greci Istros cu cea numită de romani Danubius.” Iar populaţia aces-

tei regiuni era aceea a vlahilor pontici, moştenirea bizantină fiind

veche şi constantă: „În armata lui Manuil Comnenul, care pornise să

atace pe unguri, prin Ţara Românească, se afla o mare mulţime de

vlahi din părţile de lângă Marea Neagră care se spune că sunt ur-

maşii vechilor coloni din Italia”, scrie Mehedinţi, citându-l pe bizan-

tinul Kinnamos. Mehedinţi trece apoi în revistă câteva aspecte

legate de stăpânirea turcească asupra regiunii şi cu privire la

jocurile politice ale Rusiei din vremurile mai noi, până când ţara a

dobândit iarăşi întreaga sa faţadă maritimă, ca în timpul lui Bure-

bista, Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare: sunt fata gentium. Sa-

vantul român pune lucrurile la punct şi cu privire la transhumanţă

şi la rolul acesteia pentru spaţiul nostru: „Dar trebuie să luăm bine

seama că pendularea turmelor carpatice spre câmpiile dimprejur şi

înapoi n-are nici o legătură cu nomadismul. Cu aceste turme se

mişcă numai o mică parte din populaţia masculină, iar restul

rămânea legat de aşezări agricole străvechi. Totodată, trebuie să

ţinem seama că transhumanţa română se lega nu numai de nevoia

păşunatului turmelor, ci şi de industria laptelui şi de negoţul cu

lână, piei etc. De aici, nevoia pentru păstori de a ţine preuci şi chiar

hergehlii de cai. Ca animal obişnuit pentru transportul zilnic era

destul măgarul. El duce târhatul stânei; averea stânei însă: caş, lână,

piei, ţoale, sare etc, era purtată de cai. Drumul Oilor, Vadul Oilor,

Vadul Cailor, Târgul Flocilor (la gura Ialomiţei) etc. sunt toponime cu

o însemnătate mai largă.” Geopolitic vorbind, geograful român face

câteva consideraţii foarte importante pentru această regiune: „Am

putea zice că Vorland-ul României a fost din vechime şi până azi un

fel de porta mediterranea”, aspect anulat începând cu a doua jumă-

Simion Mehedinţi şi generalul Marosin

Ioan Radu Văcărescu 

Spa2iul inefabil

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

3/ 202080



tate a secolului al XIX-lea prin retrocedarea Dobrogei şi instituirea

Comisiei Dunării, „a opta mare a Europei.” Desigur, consideraţiile

geografice şi geopolitice ale savantului român se înscriu într-o cat-

egorie destul de largă de scrieri sau luări de poziţie, specifice mai

ales perioadei interbelice, dar care nu lipsesc nici astăzi (vezi prob-

lematica actuală a regiunii Mării Negre), aceea a unui idealism

geopolitic care să devină politică reală la români, în ideea unei put-

eri regionale la nord de Balcani pentru statul român. Scriitorul Şte-

fan Bănulescu, care a cunoscut în detaliu istoria acestor locuri şi

vorbeşte de numeroase ori despre aceasta în scrierile sale autobi-

ografice, surprinde excelent acest idealism, devenit permanentă ob-

sesie la români, într-un pasaj din romanul Cartea de la Metopolis

(„Metopolis” este oraşul imaginar al prozei bănulesciene, port la

Dunăre, cu amplasament pe locul oraşului real Hârşova – anticul

Carsium – şi după modelul oraşelor dunărene aşezate în amfiteatru,

precum Tulcea), în care Generalul Marosin, stăpânul absolut al

locurilor (deşi numeroasele sale rude au început să-i stăpânească

ferma şi să-şi împartă între ele puterea), baronul local cu puteri ab-

solutiste, intră cu toată seriozitatea de care este în stare în acest joc

imaginar al utopiei româneşti, utopia realizării pe aceste meleaguri

a Paradisului pe pământ, intră pe deplin în jocul iluziilor şi al pro-

priilor ficţiuni, nedevenite realitate datorită veşnicului nostru ghin-

ion, veşnicelor piedici puse de unii sau alţii sau de veşnicul destin

potrivnic, pe fondul indiferenţei gloatei, într-un delir nelipsit însă

de tragic: „Toate casele Metopolis-ului stau cu spatele spre dru-

murile de Mare ale Dobrogei. Într-acolo, ele îşi arată doar zidul lor

orb, fără ferestre. Generalul Marosin a crezut mult timp într-o feri-

cire autonomă a Metopolis-ului. Dar din credinţa lui n-a mai rămas

azi decât un vis pe care şi-l mărturiseşte neputincios: dacă destinul

acestui oraş mi-ar fi fost dat în mâini, mi-ar fi trebuit peste o sută de

ani să-l descurc, să-l despart de sine însuşi, să-l dărâm casă cu casă

să-i şterg uliţă de uliţă şi să-i fac altul. Am cincizeci şi şase de ani şi

nu mai am timp nici măcar pentru mine însumi, să-mi iau viaţa încă

o dată de la capăt aşa cum mi-am luat-o de atâtea ori. Dar aş fi făcut

din Metopolis o capitală, aveam la îndemână Fluviul şi Marea. În

spatele mării mi se deschidea Orientul. Iar dincolo de fluviu, prin

câmpia fertilă a Dicomesiei (Bărăganul, n.n.), aş fi tras drumurile ne-

trase încă spre Occident. Un nou Corn de Aur aş fi făcut din strâm-

toarea dintre Metopolis şi Cetatea de Lână (Giurgeni – Vadul Oii, n.n.)

prin care ar fi venit bogăţiile pământului şi, odată cu ele, cele mai

strălucite minţi să se desfete înfrumuseţând cu geniul lor construc-

tor priveliştile Metopolis-ului, câmpia Dicomesiei, malurile fluviului,

drumurile spre Mare, distanţele dintre ele şi de peste ele. Dar aces-

tea pot fi luate drept lirism şi este ştiut că lirismul nu este numai

slăbiciunea literaţilor, ci a oricărui om neputincios care crede că

poate fi eroic dincolo de viaţa lui proprie pe care a greşit-o. Pentru

a schimba Metopolis-ul mi-ar trebui nu numai mulţi ani, mi-ar trebui

şi o putere capabilă să răstoarne munţii. Eu am răsturnat mulţi

munţi în viaţa mea şi n-am găsit nimic sub ei. Dar cu Metopolis-ul aş

fi încercat.” Iar Metopolisul cel obsedat de descendenţa bizantină,

nu numai că nu devine un nou Corn de Aur, dar decade, se

prăbuşeşte sub loviturile chiar ale locuitorilor săi, din ce în ce mai

bătrâni şi mai neputincioşi.
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„LIVE” în regia lui Bobi Pricop este primul spectacol trans-

mis în direct de Teatrul Naţional „Radu Stanca”, online, pe Scena Di-

gitală. El propune un nou concept de teatru-film, formă artistică

hibridă născută în contextul constrângerilor impuse de pandemia

de coronavirus care a obligat teatrele să găsească noi modalităţi de

a păstra legătura cu publicul în vremea în care instituţiile de cultură

rămâneau închise. Cum este bineștiut, vremurile vitrege au adesea

darul de a determina oamenii să găsească alternative, să inoveze, să

răspundă cu un plus de implicare și creativitate. Drept urmare, ar-

tiști ca Bobi Pricop au descoperit noi forme de exprimare, inspirate

de contactul nostru tot mai pregnant cu tehnologia, de viaţa trăită

la graniţa dintre real și virtual. Având la bază textul scris de tânărul

dramaturg de origine austriacă, Thomas Perle, spectacolul prezintă

cinci povești scurte, independente, singurul lor liant fiind faptul că

toate se petrec în mediul online. În prima dintre ele, protagonista de

origine maghiară a unui vlog de gătit (Emőke Boldizsár) supune ate-

nţiei internauţilor nu o nouă reţetă culinară, așa cum îi obișnuise, ci

o întâmplare care o intrigă, la care a asistat în timp ce era în parc cu

fetiţa ei. Este vorba despre un băieţel bătut crunt de mama lui. Si-

tuaţia o determină să își asume un rol civic, să întrebe dacă ar tre-

bui să cheme poliţia, sau protecţia copilului. Opiniile urmăritorilor

ei încep să curgă, multe dintre ele fără legătură cu subiectul, pline

de greșeli de ortografie și chiar de porniri naţionaliste. 

A doua scenă începe ca un interviu de angajare realizat prin inter-

mediul internetului, însă puţin câte puţin constatăm cu surpriun-

dere că întrebările „angajatorului� deviază înspre reamintirea

experienţelor marcante ale copilăriei d-rei Popa (Fabiola Petri)—

boala bunicului înainte de a muri, tăierea porcului de Crăciun, verile

în grădină cu razele soarelui bătându-i pe faţă— ca să realizăm apoi

că asistăm la o sesiune de psihodramă și că psihoterapeutul (Daniel

Plier) utilizează jocul dramatic improvizat pentru a scoate la iveală

frica, sentimentul de epuizare, golul, lipsa de încredere în sine a pa-

cientei sale, care deși are o specializare în IT și vorbește mai multe

limbi străine este sigură că nu va găsi un job decent și se vede pe un

câmp culegând sparanghel. Afirmaţiile pozitive cu caracter motiva-

ţional au rolul de a-i reconfigura acesteia modul de a gândi, de a în-

locui atitudinea umilă, a omului simplu, rezumată de expresia

aforistică a bunicului „nu te-ntinde mai mult decât te ţine pătura�,

cu o viziune mai optimistă și mai conștientă de propria valoare. Fi-

gurile celor doi par decupate dintr-un fundal întunecat. Printr-un

montaj de tipul plan-contraplan, care se desfășoară live, camera în-

registrează chiar și cele mai fine expresii faciale, ce facilitează ac-

cesul spectatorilor la emoţiile personajelor. 

Imediat ce dialogul ia sfârșit, obiectivul a se mută asupra următoa-

rei povești, printr-un travelling care aduce în cadru întregul decor,

construcţia modulară a acestuia, celălalte camere de filmat, recuzita

minimală, accentuând caracterul autoreferenţial al spectacolului. A

treia poveste dezvăluie situaţia dificilă a muncitorilor români peste

hotare, exploataţi de angajatori și lăsaţi de izbeliște când se află în

imposibilitatea de a mai munci. Este și cazul tânărului care are un

accident de muncă într-un abator din Germania și urmează să fie

trimis în România pentru continuarea tratamentului, deoarece asi-

gurarea nu acoperă toate costurile. Pe același principiu al montaju-

lui alternat vedem pe rând în faţa laptopului figura îndurerată și

disperată a mamei (Johanna Adam) și cea a cadrului medical care îi

aduce la cunoștinţă starea fiului ei (Valentin Späth). 

A patra poveste aduce în prim-plan doi gameri (Anca Cipariu și Yan-

nick Becker) care se cunosc doar în lumea virtuală, prin intermediul

Live

Anda Ionaș

Teatru
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unui joc de tip second life. Legătura lor este una profundă, la graniţa

dependenţei emoţionale și totuși incompletă. Ea: „Viata e la un alt

nivel cu tine.� El: „Tu mi-ai salvat viaţa. Vocea ta e cea mai impor-

tantă chestie din viaţa mea. Îmi umpli camera ca fără măcar să ne

atingem. Mi-e bine cu tine. Te simt reală, mai mult decît reală.� Ges-

turile de automângâiere ale fetei, nevoia ei de a-i vedea lui faţa, do-

rinţa de a i se cânta înainte de a adormi relevă dorul de a avea

alături un iubit în carne și oase, o prezenţă caldă și ocrotitoare. Sin-

gurătatea celor doi este exprimată în glumele cinice pe care ei le fac

la gândul că dacă ar muri nimeni nu și-ar da seama.

Ultima poveste se concentrează asupra unui un vlog de investigaţii

jurnalistice din Germnia, care încearcă să elucideze un caz de exor-

cizare. Din primele date era vorba despre un tratament crud (legare

pe cruce, biciuire) aplicat de către un preot unui tânăr homosexual.

În ciuda eforturilor celor care conduc cercetările, informaţiile pri-

mite de la cetăţenii de rând sunt vagi sau contradictorii. S-au în-

tâmplat într-adevăr aceste lucruri? Și dacă da, unde? La o biserică?

La o mănăstire? La un seminar teologic? Nimeni nu știe. Singura

concluzie a anchetei este aceea că România este o ţară cu peisaje

deosebit de frumoase și plină de contraste, după cum se vede și din

imaginile proiectate pe ecran (singurele din tot spectacolul filmate

în aer liber): oi păscând între panouri fotovoltaice, biserici cu turle

aurite și mașini luxuoase parcate în faţa acestora, în contrast cu o

infrastructură rutieră deplorabilă și cu o populaţie care trăiește la li-

mita sărăciei, totul învăluit într-un soi de indolenţă generală și un

optimism balcanic, care îl determină pe investigator (Daniel Bucher)

să încheie cu urarea românească „Sănătate și virtute...!�

LIVE

De Thomas Perle 
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monodramă

se dedică ţăranului de o sută șaizeci de zile

personaj: un bărbat

synopsis: acţiunea se petrece într-o vară târzie, undeva la ţară, într-un

sat de munte aflat în defileul râului mureș, la poalele munţilor călimani,

pe valea fântânelului. la un capătul unei livezi de meri, un bărbat, la

vreo 55 de ani, bărbos, pletos, grizonat, desculţ, îmbrăcat într-o că-

meșoaie de in și niște pantaloni decoloraţi, e cocoţat pe o scară care îşi

pierde capătul într-un măr imens. merele sunt coapte, numai bune de

cules. bărbatul are telefonul legat cu sfori și elastice de un capăt de băţ.

încearcă să fixeze instalaţia pe pom, uneori reușește. din când în când

face câte o scurtă înregistrare. în pom bănuim că se mai află un perso-

naj pe care nu-l vedem. bărbatul vorbește și cu camera telefonului și cu

nevăzutul tăcut din pom.

m-ai sfătuit să nu am încredere în oameni. eu și am și n-am. de ce

nu vrei, măi, aparatură deșteaptă să te proptești în cracă? mama ei

de tehnologie avansată! nimeni n-a știut gândi un agaţament pen-

tru situaţii de criză!... eu nu-s în stare să te ascult pentru că tu nu

prea vorbești. păi, și dacă ai vorbi tot aia ar fi... unu doi, unu doi,

probă de microfon! hm. romanii nu vărsau lacrimi, nu strigau de du-

rere. grecii dădeau frâu liber tuturor emoţiilor... iar te-ai deplasat, car

tv de pandemie!... și, până la urmă, de ce să te şi ascult, că doar nu

te pricepi la oameni... şi nici nu te-ai priceput vreodată... așa, giu-

vaier fermecător, stai așa, că am de făcut înregistrări magnifice pen-

tru situl teatrului... durerea grecilor e mai omenească, mai vie, o simţi

cum mișcă, cum se încovoaie de apăsarea situaţiei... futu-ţi! știi bine că

eu nu înjur, dar momentul mă copleșește și... nu pot fi ca romanii, să

ţin în mine durerea toată. nu sunt grec și nici roman, eu sunt dac liber.

eu nu mă tem de moarte, mă așteaptă dincolo zalmoxis, nu hades, nu

pluton. fragilitatea nu este o greșeală a naturii, ci o binefacere. fără fra-

gilitate am fi morţi din fașă, seci, puerili roboţi balcanici și imuni la orice

fel de creaţie culturală... buun! asta s-a înregistrat. acum să spunem

povestea... hm... curs opţional de reclame. lecţia 11. floarea de colţ...

iar te-ai mișcat,.. în stilul ăsta nu termin nici în o sută de ani! și nici

n-am început de-adevăratelea.

ce explicaţii pertinente poţi avea legat de evidenta improbabilitate

ca tu să te poţi înţelege cu tine însuţi și în același timp, da, cu restul

omenirii? pandemia asta ne-a mărit contrastele, ne-a dezechilibrat

in nucce, în miezul compactului vieţuirii împreună... no, așa, te-am

fixat! înregistrăm! ... e ştiut de toată lumea că cei care dau bătaie de

cap într-o grupare, gaşcă, facţiune, trupă, colectivitate, familie, sunt fie

cei grei de cap, fie oamenii de spirit. ei ies în evidenţă fără să facă ceva

rău, sunt luaţi în colimator şi, dacă se poate, eliminaţi. cele două cate-

gorii sunt greu de suportat în preajmă, sunt semnale de alarmă care

dau de ştire că perfecţiunea călduţă a tot ce înseamnă mijlociu se află

în pericol... nu vrea! încerc să fiu subiectiv în relaţia cu acţiunea asta,

dar nu prea pot. am un sentiment dulce-amar, ca o distorsiune a

timpului cu dereglaje majore sincopate, imperceptibile, dacă nu ești

atent. știi de unde vine singurătatea? din tristeţea situaţiilor unde

lăcrimajul nu este îngăduit. situaţia în care lacrima poate ţâșni în

secunda următoare trebuie mângâiată și păstrată vie, acolo se as-

cunde fosila emoţiei primordiale... n-au descoperit-o încă.

ești absurd, mâncătorule de mere ascuns în singurul pom al cu-

noașterii din partea asta de lume! ești fix ca virusul ăsta nenorocit.

nouăsprezece! număr prim, elegant, ce să zic, seamănă cu fratele

nouăsprezece. în familiile cu foarte mulţi copii, părinţii nu mai au in-

spiraţie, nu mai găsesc ce nume să le dea progeniturilor... m-am au-

toexilat aici nu pentru că mi-era frică de virus, dar s-a închis teatrul.

nu numai al meu, toate. toate! unii actori mor de foame. efectiv! gu-

vernul nu face nimic pentru cultură, pentru artă, nu face nimic,

nimic, nimic!... cele două extreme gândesc „altfel” şi asta e foarte pe-

riculos pentru că se poate ajunge la schimbare, la revoluţie sau revoltă,

poate chiar la progres, la poesie. de aceea frânele vor fi multe şi nenu-

mărate. dacă simţiţi că în activitatea voastră apar tot felul de bariere,

opriţi-vă pentru câteva clipe. nu intraţi în panică, s-ar putea să nu fie

nimic grav… ce se va întâmpla după ce va trece pandemia nimeni nu

știe, poate o noapte permanentă a crimei sau poate vrăjitoarele

bune vor hipnotiza esenţele mortale din spatele scenei și vor răsări

din smârcul otrăvit de nouăsprezece oaze de cultură pură... vise,

prorocirile n-au nici ele de ce să se agaţe în toată incertitudinea asta

malignă.

actorii? mda, actorii, ce-i drept, nu sunt buricul universului, actorii

sunt doar niște saltimbanci de unică folosinţă, păpușele de aruncat

la gunoi când se scorojesc vremurile bune. ba chiar am auzit că ac-

torii respiră mai mult aer decât ceilalţi muritori de rând, unele voci

declară sus și tare că nici n-ar fi oameni, ci extratereștri; mănâncă

foarte mult, mult prea mult, și de aceea trebuie sacrificaţi, ca să su-

pravieţuiască ceilalţi. la fel, toţi artiștii de toate felurile trebuie eli-

minaţi, extirpaţi, exterminaţi, că ei deschid mintea poporului!

Teatru

coborârea din exil

Emil Cătălin Neghină
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cultura strică progresului afacerilor! afacerile au nevoie doar de

sclavi, iar sclavii trebuie să fie proști! de o sută și șaizeci de zile visez

că visez că trăiesc în mijlocul unui taifun care hrănește un mare co-

șmar…  analizaţi bine situaţia. dacă aţi reuşit să trageţi o concluzie în-

seamnă clar că nu faceţi parte din prima categorie. relaxaţi-vă, dar nu

prea mult, pentru că nici categoria a doua nu e mai bine văzută decât

prima. continuaţi-vă activitatea cu foarte mare băgare de seamă, deşi

asta nu va face decât să îndepărteze puţin momentul când veţi fi ob-

servaţi şi veţi fi supuşi la cazne… l-aș îngenunchia pe nouăsprezece cu

o singură privire, dacă l-aș putea vedea, dar el se ascunde și lu-

crează mârșav, ca orice derbedeu care de la șparlitul oului de sub

găină alunecă spre crima care-i satisface orgoliul tenebros.

eu sunt bine, cosesc iarba, spintec în două câte o viperă, sparg

lemne, aduc pământ dela pădure, car pietre, decapez mese, tai du-

lapuri, dau cu baiţ venghe piese de mobilă aruncate de alţii, bat

cuie, cioplesc câte-un buștean, fac cărări de piatră, îmbrac misterul

în ţoale de dansat printre brazi, mut stânci, eliberez titani din mun-

tele defrișat de guzganii lemnului, mă joc cu motanul negru george

și cu căţelușa ciobănească caucaziană tara, mă uit cum trece prin

sat ursoaica și nimeni n-o poate opri să ucidă găini, raţe, porci, că

legea nu dă voie, … rupe garduri,... alarma sună în fiecare noapte:

atenţie!!! a fost semnalată prezenţa unui urs în localitatea lunca bra-

dului, str. fântânel! sporiţi atenţia și nu vă expuneţi la pericol! în caz de

pericol apelaţi 112!... e aproape ca la teatru, diferenţele sunt minore.

cum de ce, universule? pentru că viaţa bate teatrul! trebuie să im-

provizez non stop câte ceva, noroc că toate contrastele astea dintre

firescul de dinainte de purtarea măștilor și hazardul limpede necu-

noscut în care am fost aruncat, aruncaţi, eu le percep ca pe niște

volume robuste de lumini și umbre care urmează să se stabilizeze

din când în când în mintea unui pictor care va ști să zugrăvească

germenele de bucurie care va da naștere viitorului cel nou, care va

fi mult mai luminos și mult mai fără stupoare ancorată în situaţii li-

mită.

mai am trei zile să fac filmarea, altfel... cuplează-te, așa, stai pe loc

că am de grăit niște chestii, futu-ţi carantina mă-tii de telefon de-

ștept... aha, vezi că poţi? ...baudelaire nota că: „în faţa geniului, pu-

blicul este un ceasornic mereu în întârziere”. pentru binele vostru e

indicat să vă ţineţi ascunse experimentele şi să păstraţi secrete reuşi-

tele, până când cei din jur îşi vor potrivi ceasurile cu al vostru şi vor fi

pregătiţi să le afle fără reacţii agresive. succes!... ai avut o singură iu-

bită. bravos, aplauze pentru marele macho! de zeci de ori te-a pă-

răsit. știu că tu nu vorbeşti deloc despre asta, dar eu am aflat că...

te-a părăsit din dragoste. ăsta era marele ei hobby, cu asta se

ocupa... e adevărat? nu trebuie să te dai mare de parcă ai fi don juan

în persoană, am înţeles! nu mai deranja merele! degeaba oftezi, e in-

util! în spectacol ai știut să te dai, întotdeauna, dar pe ea n-ai ştiut

s-o mângâi de-adevăratelea! vreau să zic la suflet... ai avut în cap

numai nuduri acoperite cu plete negre până la călcâi și când se

așeza ea în braţele tale trebuia neapărat s-o razi pe cap, pentru că

ţie îţi plăcea cum cântă sinéad o’connor,... dimineaţa, la cafea, nu

mai era bună,... că de ce era cheală și că unde e părul negru până la

călcâie?... niște lecţii de bune maniere ar fi trebuit să-ţi predea ci-

neva, cândva,... acum e al naibii de tardiv. mănâncă mere, n-ai

decât, atâta vreme cât nu faci gălăgie. numai vezi să nu te-apuce

pântecăraia, că n-am umbrela cu mine. ce idee, asta ar mai lipsi, să

te găinăţezi ca păsărele din pom! să nu-ţi treacă prin cap așa ceva!!!

no, deja cad merele! cum foșnesc frunzele când merele cad așa și eu

foșnesc când cad în mine cu gândurile toate... scena 1. primăvară.

pe o pantă de 38,5 grade un bărbat tânăr împinge la deal o stâncă de

dimensiuni uriaşe. efortul lui este considerabil. toţi muşchii îi sunt în-

cordaţi la maximum. aparatul de filmat trece în revistă fiecare muşchi

în parte. transpiraţia îi curge şiroaie, dar omul zâmbeşte. nu se opreşte

decât când ajunge în vârf. propteşte bolovanul cu o rădăcină de copac

şi se aşează pe iarbă. e ostenit, dar zâmbetul nu i-a dispărut… nimic din

tot ce-a fost nu va lipsi… periodicitatea asta pare desuetă, dar e rea-

litatea la zi. masca actorului e redusă la tăcere de masca fratelui no-

uăsprezece, e aruncată în noroi, în vânt, în nicăieri… unde fugiţi,

merelor coapte, drăguţelor, că nu scăpaţi! dacă nu vă mănânc eu,

cel din pom vă face cineva rachiu! îngăduinţa este mama celor mai

tari paradoxuri, răsucirile vieţii, ca spirala lui moebus, te readuc con-

stant în faţa tâmpeniilor deja făcute. măcar dacă mi-aș face eu mie

tâmpeniile, dar pe cele mai multe mi le fac alţii. nouăsprezece draci

ne mănâncă zilele, fără discreţie... era cică, pe vremuri, un individ

care se numea macbeth,... nu la noi, la noi macbeţii se numesc alt-

fel, nu dau nume că i-aș uita pe unii și s-ar supăra, doamne-ferește!,

așadar macbetul ăsta cred, am o bănuială, că e un strămoș neferi-

cit al lui nouăsprezece ăsta din zilele noastre...

mi-e un dor de ea cu eu. poate n-o să înnebunesc! de ce naiba oi fi

fost aşa de tâmpit să nu văd că ne potrivim? ne potrivim! mă auzi,

libertatea mea? suntem făcuţi unul pentru altul! mi-au alungat li-

bertatea asta care mă iubeşte ca pe ochii din cap şi eu mă sparg în

figuri ca ultimul prăpădit. cum să te salvez, libertateo?... degeaba

arunci cu cotoare în dulcele pământ al patriei, planeta se rotește

cum vrea ea și niciun virus nou nu-i pe-aici să se cupleze cu tine! mă

auzi, nouăsprezece? hello! aude cineva ceva?... scena 2. odihnindu-

se, privirea tânărului se îndreaptă către cer. vede cum norii sunt duşi de

vânt şi cum se aranjează ei în tot felul de forme. o pasăre trece în zbor

cu o crenguţă în cioc. o urmăreşte cu privirea şi zâmbetul i se accen-

tuează, a înţelegere, văzând-o cum îşi face cuibul… nu-i adevărat, asta

era valabil pentru primăvară, când m-am autoexilat la munte. ce

naiba să faci în mirifica cetate cu botniţa pe figură? păsările locului

și-au crescut puii sub ochii mei. le-am urmărit cum își învaţă copi-

lașii să zboare. eu scriam declaraţii pentru simpla deplasare până-

n sat, la cinci minute de mers pe jos, și ele zburau nestingherite.

le-am invidiat sincer. un poliţist m-a oprit la intrarea în în alimentară

și mi-a cerut declaraţia de deplasare pe propria răspundere. nu era

data bună, dar nu m-a amendat. mi-a făcut cu ochiul, și mi-a zis să

am mai multă grijă data viitoare, că mă iartă, pentru că el înţelege

actorii și se bucură foarte tare că a ajuns unul și pe la ei prin sat. l-

am întrebat de unde știe că sunt actor? așa am aflat că tot satul știa,

pentru că tot satul a căutat cărţi de povești pentru mine, să pot

spune povești telefonului meu, mă rog, camerei de filmat a telefo-

nului meu, pe care să le trimit la teatru pentru transmisiile pande-

mice online, că altfel cum să… ce să faci, tu actor, fără scenă, fără

partener, fără public,… rahat. nu pentru asta m-am pregătit treizeci

de ani, să spun povești așa. cine se uită la mine spunând povești?

oamenii au hbo, netflix, și încă multe alte canale de filme, de știri,

de documentare, de divertisment, etc. de ce s-ar uita la mine, un

om simplu, nemachiat, smuls din teatru, și mototolit bine, apoi des-

făcut și aruncat pe internet? șarmul meu principal, dacă o fi vreunul,
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e pe scenă, acolo sunt eu viu, acolo însemn ceva, nu chiar ca vraca

în vlaicu-vodă, dar orișicât…

în exil nu există decât jocul luminilor, un vals yin-yang, amintirile

scapă din fașele dedicate, lumea se destramă și se recompune…

noaptea tare, apăsătoare… pe care ziua, slabă, o desprinde din fa-

gure și cântă strămoșilor uniţi, neuniţi, prohodul, cum atlantidei

valul, meteahna libertăţii perverse… scena 3. tânărul se ridică brusc,

scărpinându-se. constată că s-a aşezat pe un muşuroi de furnici. se scar-

pină şi zâmbeşte înţelegător. culege de pe trup câteva furnici şi le

aşează protector înapoi în muşuroi. prim-plan pe furnicile care se stră-

duiesc să vâre în colonie un scarabeu muribund. zâmbind, tânărul ia

scarabeul şi îl aduce mai aproape de intrarea în mușuroi. furnicile reu-

şesc să ducă la bun sfârşit acţiunea… oprirea din ce faci, răsuflul,

pauza, astea-s valori nevalorizate. nu s-a gândit nimeni la o indus-

trie de pierdut timpul fain. am zis fain, asta exclude jocuri de noroc,

cluburi și muzici tâmpe cu mulţi bași inutili și fiţe. eu mă gândeam,

ca inocentul, no, la tăiat de lemne, la cosit fân, la privit cum se nasc

și cum învaţă să zboare păsările, la reparat cușca căţelușei uriașe,

la privit stelele și luna stând pe spate în iarba proaspăt cosită, la

trăit în simbioză cu natura, pe care s-o iubești din tot sufletul tău

de om mic și pipernicit și bătut de soartă, să-ţi umpli plămânii cu

cel mai bun ozon din ţară, care e aici la luncuţa mea,… chiar în mărul

ăsta uriaș sunt porţii bune de ozon de cea mai bună calitate, exact

ca la colibiţa, care e fix peste călimani, în partea cealaltă a munte-

lui,… cam așa văd eu un trai fain. fără limacși!

mă gândeam zilele trecute cum ar fi să facă tarkovski un film aici în

livada asta, dacă ar mai fi în viaţă. numai cu mine, cu motanul ge-

orge, cu căţeaua tara și cu ce păsărele mai sunt pe aici. filmul să se

cheme nouăsprezece și să trateze problemele zilelor noastre, ac-

tualitatea la zi. cred că ar albi în mai puţin de trei ceasuri și și-ar da

demisia. absurdul lucrează cu o fineţe incredibilă, creierele oame-

nilor se bușesc, se scurtcircuitează, o iau razna. ce poţi să faci ca să

distrugi lentoarea cu care binele se înfiripă? cum să lucrezi la mo-

torul destinului, să distrugi măcar răul mic, cel mai mic? personajul

din livadă, în versiunea tarkovski, mă gândesc că ar fi…  scena 4. tâ-

nărul se îndreaptă spre bolovanul său şi îl împinge până la marginea

unei prăpăstii. aruncă bolovanul… nu sunt foarte îngrijorat. sper să

nu te apuce seria aia de opt de sughiţuri, fratele meu nouăsprezece,

că nu ştiu ce-o să fac! alo, nu mânca merele discordiei așa de re-

pede! mestecă mărul încet, el te-a creat! eu nu am prăpastie. vreau

o prăpastie! dau o livadă cu meri pentru o prăpastie încăpătoare!

nu de vișini, de meri! nouăsprezece... vreau să-mi spăl cu încrânce-

nare păcatele toate, să râd nepotolit, durându-mă toate rănile su-

fletului într-o exorcizare de vis.

mi-ar plăcea să plâng vreo jumătate de an, ca să pot râde tot restul

vieţii. dar nu ca la teatru, nu vreau să plângă și spectatorii, și-ar uda

măștile... cred că mi-ar plăcea un plâns reconfortant, simplu, cu su-

ghiţuri moderate, fără muci prea mulţi, cu zvâcnete ale umerilor de

maximum trei centimetri pe verticală, cu oftaturi sincopate sin-

cere... mi-ar plăcea plânsul ăsta al meu să fie un plâns curajos, fără

să intre în vreo categorie cunoscută, să fie un plâns zgârcit cumva,

dar elastic, să iasă și să nu iasă din zona lacrimogenă privată... emo-

ţia să rămână în aer, deasupra mea, ca o aură normală,... “nu voi si-

criu bogat”,... din când în când, excesul de lacrimi să fie adunat în

boluri de lut și lichidul rezultat să fie dăruit naturii... să fie dăruit

păsărilor sau cailor verzi de pe pereţii interiori ai creierului meu care

e în aceeași tabără cu luptătorii împotriva lui nouăsprezece. motivul

pentru care m-aș opri din plâns nu-l cunosc încă, dar mi se va re-

leva într-o bună zi... scena 5. tânărul coboară panta în fugă. în vale se

văd foarte mulţi alţi bolovani. alege unul şi îl împinge la deal ca pe cel

de dinainte. sus se odihneşte puţin, după care îl aruncă şi pe acesta în

prăpastie… mă gândesc că tânărul ăsta despre care tot povestesc eu

ar putea fi tarkovski… sau ar fi putut… trebuie să rezist cu orice preţ!

lacrimile anihilează lacrimile, le întăresc în loc să le lichefieze, să

curgă la vale, să le absoarbă pământul, luna, și să se termine cu ele,

să poată omul să mai și vadă cu ochii dezrobiţi de ape... ce atitudine

poţi lua când lacrima se usucă decât să lupţi până teatrul tău trece

dincolo de lacrimi? jonglezi cu lacrima udă, cu lacrima uscată până

sufletul înţelege că tu nu vrei de la el decât să te călăuzească prin la-

birintul filosofiei glandei lacrimale ca să obţii impactul cel mai puţin

letal între tine și spectator... în principiu, e simplu.

mi-e dor de scenă. chiar tare de tot mi-e dor. visez aproape în fiecare

noapte pasaje din spectacole, îmi visez colegii, repetiţiile, costumele

de scenă, reflectoarele, praful scândurii, scârţâitul ușii de la cabină,

simt cum emoţia întâlnirii cu spectatorii concentreză energii bene-

fice colosale, plâng de bucurie că pandemia a fost numai o chestie

trecătoare, că astrele au vrut numai să mă încerce, să vadă cum rea-

cţionez la austeritatea impusă, la însingurarea nevoită... numai vis,

căci viaţa e vis, nu-i așa calderoane?... scenele 6-52. totul se repetă ca

în scena 5… am filmat timp de trei zile un spectacol pentru zona on-

line, pe scena teatrului. zilele alea nu le-am băgat în astea o sută

șaizeci, de când sunt ţăran... e înfiorător să nu ai spectatori. e ca și

cum te-ai naște singur din nimic, nimeni nu ţi-ar fi mamă să-ţi dea

lăptic din sânul dulce, nimeni nu ţi-ar zice nicio vorbă bună, nicio

vorbă rea,… și nimeni nu te-ar mângâia niciodată. sec. mie sec îmi

place doar vinul, teatrul sec nu are nicio savoare, e numai chin și

neliniște proastă din care nu iese decât un scremet și-un icnet fără

acoperire… noroc cu portarul care mi-a luat temperatura cu un ter-

mometru miraculos și am semnat că am temperatura bună să joc

teatru fără spectatori. destinul meu e contrariat, e depășit de si-

tuaţie, dorinţa de-a da apă la șoareci e irezistibilă și nu are legătură

cu marile sensibilităţi ale omului, ci cu melodrama ascunsă în mie-

zul acestei comedii care este o uriașă tragedie ce funcţionază

numai cum vrea ea.

eram la început de drum, nu știam cu ce se mănâncă actoria. bă-

niam că nu era ceva foarte simplu, dar nu mă feream de complica-

ţii, dimpotrivă, le iubeam. nenorocirile succesive, demenţele

camuflate, exacerbările extreme, paraliziile impuse, tăcerile conju-

gate, privatizările voinţei, toate astea au venit pe fondul unei in-

ocenţe perfecte. nu cred că este vreun sentiment cunoscut care să

fi scăpat intact din amalgamul ăsta creat din dorinţa, practic, de

aventură, de nou, de altceva... scenele 52-78. totul se repetă. ca în

scena 5... costumul de superman scheletic, paraşuta cu care urma să

sar din anedoi, ăsta e un avion biplan rusesc, ochelarii ăia rotunzi,

ca pentru sudură... supermanul teribil, ha, ha, penibil!,... și ea. n-ar

trebui să oftez, pentru că sunt foarte puternic. sunt un baraj natu-

ral burdușit cu lacrimi pe care nu vreau să le vărs! vreau să le ţin în

suflet până la moarte! ea a scris scenariul, a gândit coregrafia, a

compus muzica, a cusut costumul.. când naiba avea timp să se

ocupe de toate? câte nopţi n-o fi dormit? ... cu toate că n-am avut în-
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credere, spectacolul a fost o reuşită. până şi paraşuta s-a deschis la

timp... se aude un avion! ăsta e un monoplan cu motor în patru

timpi, auzi cum ţăcăne de silenţios, șase cilindri inversaţi cu sensul

de rotaţie spre stânga... e numai bun pentru acrobaţii printre nori!

oare mă caută nouăsprezece și nu mă găsește? nu mai trage cu

arma! l-ai nimerit? nu l-ai nimerit. sportul ăsta nou ţi-a încâlcit şi

mai tare creierii! mă auzi! de o lună exerseazi vânătoarea de mono-

plane fără niciun rezultat. să nu te ţăcănești de tot!... de la prea

multă dragoste de viaţă i se trage. perfecţionismul cere sacrificii de-

finitive. noroc cu mărul ăsta... casa din pomul copilăriei... refugiul

malus rosaceae... aproape ca la romani, fără lacrimi... peisaj natu-

ralist cu chiștoace de duhane șicotoare de mere, s-ar putea intitula

tabloul de dedesubt. adevărul e că nu m-am priceput absolut deloc

să am grijă de ea. nu mai arunca cu cotoare neterminate în capul

meu! nu mai fuma în măr! nu mai scruma în capul meu! nu mă mai

inoportuna! eu încerc să muncesc!... scena 79. vara. totul se repetă. ca

în scenele 52-78… camera mea de filmat e exact esenţa nimicului!...

m-am dat marele artist căruia îi trebuia o sclavă cu capacităţi inte-

lectuale de excepţie. și exact ca pe o sclavă de excepţie am tratat-

o. sunt clar un dobitoc. unul mare de tot, sinistru. am ajuns să fug

de ea după ce făcuse pentru mine tot ce putea face o femeie pen-

tru omul iubit, fix ca-n filme. nu, la noi n-a fost ca-n filme, ci ca-n

teatru... a părăsit tot ce-a avut, a lăsat totul baltă numai pentru

mine. chiar că sunt demn de spânzurătoare. nu mai arunca nimic!

de ce nu-ţi bagi rămășiţele în... saci de gunoi? nu-ţi permiţi? dar să

te disociezi de tine și să pactizezi cu doborâturile imaginaţiei tale

bolnave, care n-au nicio legătură cu concretul modei tale psiho-vin-

tage, pe care ai ridicat-o la rang de artă, cândva, poţi? mai știi să nu-

meri până la nouăsprezece? cam greu, așa-i? lumea trebuie

debusolată, învrăjbită, îmbolnăvită, conform străvechilor practici

ale imperialiștilor. nu plânge, că pătezi frunzele pure! te doare ade-

vărul? care adevăr? acesta nu este un adevăr!

sigur că odată și-odată o să reușesc să fixez aparatura mea sofisti-

cată, de ţăran novice, în mărul gigant, frate cu vrejul uriaș de fasole

și cu ridichea uriașă, și o să găsesc niște coduri, sau măcar unul, de

comunicare non tragică și non agresivă cu contemporanii mei, nu cu

uriașul univers unde nu e loc pentru lacrimi. îmi doresc un univers

mic, simplu, pipernicit, nebăgat în seamă de nouăsprezece și fraţii

lui, unde trepidaţiile sufletului să se poată manifesta fără restricţii,

unde nicio victorie să nu fie condiţionată de vreo înfrângere, unde

cenzura să nu poată respira și să sucombe spectaculos scufun-

dându-se în sine însăși ca într-o gaură neagră la purtător. eu nu ca-

pitulez, eu las deoparte orice calcul egocentrist și mă concentez

spre a transmite lumii mesajul meu, prin această poveste scrisă de

mine, rostită de mine, filmată cu aparatul meu telefonic perfor-

mant, pe care am dat o jumătate de leafă, la care am atașat o lava-

lieră care m-a costat cam cât cincizeci de pâini de pandemie,…

scenele 80-150. toamnă. totul se repetă. ca în scena 79… păi vezi? sigur

că dacă faci un pic de scandal treburile se rezolvă. mulţumesc, dragă

telefonule, singura mea legătură cu exteriorul sătucului ăsta uitat

de lume! 

ai grijă să nu cazi!... n-a fost nimeni să-mi tragă o mamă de bătaie,

să-mi revin din tâmpenia în care mă bălăceam. alergam pe străzi și

pe câmpii, pe ziduri, pe acoperișurile cu ochi și prin hecatombele

orașului, să nu mă ajungă din urmă. ea. ce-o fi fost în mintea ei când

alerga după mine şi striga iubitule! iubitule! iubitule, o să avem un...!

...? mă tot striga. și eu nimic. nu mă opream. eu fugeam de aspira-

ţiile neîmplinite ale unui vis căruia nu-i făceam faţă, nu știu de ce,

… scena 151. tânărul s-a maturizat, a devenit bărbat. construieşte o co-

libă. vânează, afumă carne şi culege ierburi. pentru iarnă. din când în

când mai cară câte un bolovan și-l aruncă în prăpastie… știu, voiam să

fie cu mine marele nimic al celebrităţii, care s-a dovedit un uriaș

fâs... și mereu eu eram marele supărat, eu eram cel încurcat de pre-

zenţa ei, eu eram cel enervat, eu eram cel călcat pe nervi! am fost

un mare fraier, asta e. pe de altă parte aveam şi eu dreptatea mea,

nu-i aşa? doar i-am spus să pună mai mult burete la pectorali, la bi-

cepşi şi la coapse, ca să nu arăt penibil în costumul ăla... care oricum

era penibil. poate speram să înot într-o lacrimă mai mare decât asta

în care înot acum... deși..

s-a întâmplat să am și nouăsprezece ani, cândva, dar nu îmbolnă-

veam pe nimeni, din câte știu. proaspăt student, fusesem înrolat

parașutist în armata patriei, la caracal. acolo teatrul era mai tare

decât orice virus. sunt capabil să-mi amintesc o mare parte din viaţa

extrem de ciudată de acolo. ce se întâmpla cu viaţa tânărului visă-

tor ce eram, cu chitară la purtător, era dintr-o lume stranie, un co-

șmar autentic și oficial. toată rezistenţa împotriva sacrificiului inutil

a tinereţii se solda, inevitabil, cu masca de luptă pe figură. cu masca

pe figură. ca acum, numai că masca asta de-acum e din pânză și ai-

laltă era din cauciuc, abia puteai respira… scena 152. iarnă. zăpadă.

bărbatul împinge bolovani şi îi aruncă în prăpastie… adevărul e, tre-

buie s-o recunosc, că sunt un slăbănog şi nici nu meritam un costum

mai umflat. nu puteam fi mai super erou decât eram, pe cine pu-

team minţi? nu mai zvârli cotoarele spre mine, că-mi dereglezi re-

glajele și mă bagi în doliu artistic! și, mai ales, doar te-am rugat, nu

mai mânca merele pe sfert, mănâncă-le până la sfârșit! mă auzi? că

se duce naibii toată recolta de anul ăsta! of, greu îmi e fără ea! și nu

mai clătina pomul în halul ăsta! o să cădem, o să ne rupem oasele

și cine mama mă-sii o să ne ducă la spital? o să putrezim aici până

jivinele toate, ursoaica noastră dragă cu pui și viermii o să ne ha-

lească, o să ne transforme din certitudini în incertitudini, sau invers,

habar n-o să aibă careva că aici zace sau o fi zăcut cândva cineva!

pentru ce atâta sacrificiu? lasă-mă măcar să-mi termin înregistra-

rea! te rog!

nu știu clar cine ar trebui să lăcrimeze mai mult pe mormântul li-

bertăţii distruse de nouăsprezece, actorul sau spectatorul? cine se

poate bucura mai mult de incertitudinile care se iţesc la orizont,

mari ca niște limacși uriași greţoși și nesimţitori care halesc tot ce

le iese în cale? cine poate transporta în siguranţă cadavrele perso-

najelor spre un loc de veci onorabil unde măcar să fie de faţă la

slujba din urmă și actorul și spectatorul? totul este o aventură, viaţa

și moartea nu există decât în mintea noastră de umanoizi fragili și

sensibili la tot ce mișcă pe lumea asta, văzut sau nevăzut,... poate un

dialog între coaja și miezul fructului ar fi de dorit, cu accepţiunea

rădăcinii… apăs pe butonul rec… scenele 153-7489. bărbatul cară bo-

lovani şi îi aruncă în prăpastie. îmbătrâneşte împingând, cărând şi

aruncând bolovani… mi-a spus un tânăr aspirant la graţiile thaliei,

cu vreo douăzeci de ani în urmă, acum mi-e coleg, că de ce te gră-

bești de aia ajungi mai greu. nu-i numai a lui gândul, e vechi de când

lumea, dar el a înţeles o bună bucată de adevăr. acum nu se mai

grăbește nimeni. unde să te grăbești, când n-ai niciun teatru unde
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să rostești un singur cuvânt? machiajul pe care îl folosește virusul e

prost, nu are fineţe, nu are tandreţe, nu are înţelegere, e un parte-

ner de scenă infect, nu are nimic din ce m-ar putea interesa. e un

actor prost. nouăsprezece, ești un actor prost! mă auzi? nouăspre-

zece, ești prost!!! 

știu, ştiu, degeaba strig! nici nu știu să strig cum trebuie, dar nu mă

pot abţine. nu am fost în stare să am grijă de ea, asta e, ce mai! și

aici nu vreau să fie puse la îndoială lacrimile mele, nu vreau să fiu

suspectat că folosesc strategii care umezesc jocul... care joc? și ce

dacă plâng? plâng pe barba mea, pe pletele mele, pe textele mele,

pe lacrimile lacrimilor mele, pe durerea mea reticentă încă la ade-

vărul crud al zilei... firește, nu se vede nimic, că n-am nici machiaj,

nici reflectoare îndreptate spre… scenele 7490-7500. bătrânul împinge

bolovani şi îi aruncă în prăpastie... n-am fost în stare să o apreciez la

adevărata ei valoare. pe lângă că e o mare artistă, care pute de ta-

lent, e şi frumoasă... şi inteligentă,... şi harnică,... şi găteşte bine,...

sunt un mare dobitoc! care-i garanţia adevărului? durerea e o filo-

sofie a simţurilor neînţeleasă încă, poate bătrânii șamani s-o fi fost

știut pricepe. durerea mea simplă, imediată, stă proptită într-un par

al unui gard care nu e al meu. de aia nu mă simt bine când numesc

nouăsprezece un factor de risc. când aveam nouăsprezece ani eram

mai mult decât un factor de risc, eram pe val. valul meu.

lumile nu ar trebui să se scrifice una pentru alta, ci să se-mbine, să

fuzioneze, să creeze un fruct plin de rafinament, un om cald, psihic

vorbind.. care să fie capabil să cuprindă în aură lumile copilăriei,

adolescenţei, maturităţii, senectuţii,... care adunate să genereze în

liniște și pace anticorpi pentru toţi virușii care vor veni. ...scena 7501.

vară. bărbatul a albit şi este foarte slăbit, totuşi puternic. zâmbetul nu

i-a dispărut nici măcar o clipă. împinge un bolovan. se mişcă mai greu

ca la început. ajunge în vârf... îmi suflu nasul artistic, dulce-amar, că

bate vântul printre frunzele de măr, nu că prezenţa lacrimilor, ipo-

tetica lor prezenţă, ar îmblânzi situaţia. eu pot fi persoană publică,

dar lacrimile mele nu au personalitatea juridică pentru a se mani-

festa în public. cu clarviziunea nu te naști, o dobândești... ea m-a

iubit uriaș, simplu, curat, necondiţionat şi eu am alungat-o... un im-

precis am fost toată viaţa, m-am complăcut într-un interimat emo-

tiv de mare calitate, am fost un jongleur de sentimente. o remorcă

de sentimente am călcat în picioare, cristalul ochilor nu ar putea în

șapte viitoare vieţi să distileze atâtea lacrimi câte ar trebui să vărs

să-mi răscumpăr greșelile toate. de azi mă mut într-o lacrimă, pe

marginea ei am să cioplesc versurile de dragoste pe care n-am fost

capabil să i le spun când era cu mine.

e stranie privirea printre lacrimi, n-am mai avut senzaţia asta până

acum. oare ce retorică ar trebui să abordez în momentul ăsta, care

e și bun și stânjenitor, mă simt bine și mă simt și dezgolit, firav și îm-

brăcat numai în lacrimi. vreţi să fiţi prietenele mele, lacrimilor? o să

vă ofer toate condiţiile să nu vă uscaţi, să creșteţi puternice, să pu-

teţi sparge stânci,... nu mai arunca resturile pe mine, că-mi pătezi

straiele de înregistrare și-mi strici filmarea! vreau doar să fiu per-

sonajul care plânge la final de înregistrare. n-am plănuit asta, dar mi

se pare minunat: bărbatul care povestește plângând despre un băr-

bat care cară bolovani la deal și pe urmă îi aruncă în prăpastie ca

să... legăturile cu exteriorul curţii a avut grijă să le rupă nouăspre-

zece... sunt suspendat în mine însumi... am vreme berechet, dacă

vine iarna și mă găsește tot aici, înregistrând, o să fie foarte intere-

sant. numai că dacă o să fie geruri din alea mari o să-mi îngheţe la-

crimile și-o să ratez finalul apoteotic. trebuie să-l fac acum! hai, apa-

ratura mea sensibilă și dragă, fii drăguţă și acceptă finalul... pe urmă

gata, doar trimitem filmarea s-o bage specialiștii pe site și telefonul

o să devină simplu telefon și dacă nu ne infectăm cu nouăsprezecele

ăsta poate mai inventăm ceva... așa! vine finalul fullllmiiiiinaaaant!

lacrimi am cât cuprinde, textul îl știu pe de rost,... motor!... scena

8848. cu ultimele forţe aduce bolovanul la buza prăpastiei şi îl rosto-

goleşte în fosta prăpastie care acum s-a umplut. bătrânul trece peste

bolovanii adunaţi. ajuns dincolo se opreşte în dreptul unei flori de colţ.

singura. ar vrea s-o rupă. îşi reprimă gestul. se culcă lângă ea. o mi-

roase. se ridică. dimineaţa pleacă zâmbind. prim-plan pe floarea-de-

colţ... gata! am terminat! tristeţea supremă poate să plece! nu mă

mai pot opri din plâns! incredibil, ce chestie, sunt un izvor de lacrimi!

trebuie să-mi schimb profesia!? oare să mă fac distribuitor de la-

crimi naturale? ar fi o soluţie, dacă nu deschid ăștia teatrul... 

acum facem operaţia de trimitere a filmării, așa, noroc că am sem-

nal aici, ... transfer, hai odată! de ce nu vrei? nici nu vrei te închizi,

explodaţi-ar butoanele! nu, nu, iartă-mă, nu exploda!... filmarea con-

tinuă,... bine, o să filmez până se termină bateria, tu ai vrut-o! poate

o să fie chiar mai interesant așa, buun... se aude un lătrat de câine.

vedem un dulău cât un viţel apropiindu-se de scară. dulăul face câteva

încercări de a se urca pe scară. nu e niciun dulău, e căţeaua tara. dă din

coadă voioasă. se aude un foc de armă. scara cade cu tot cu mineeeee!!!

în timp ce cad, apuc să spun: n-ai să înţelegi niciodată ce înseamnă să

iubeşti, animal patruped ce eşti tu... zborul...! căţeaua îmi linge faţa şi

latră voios. am căzut într-o baltă de lacrimi pe care plutesc mere, co-

toare de mere și chiştoace de ţigări... sunt rănit la umărul stâng. îmi

curge sânge din abundenţă. icnesc mângâind căţeaua. spune-le să mă

ducă la ea... puteam măcar să-i dau un nume, n-am făcut-o, am vrut să

fie numai a mea, să fie anonimă, necunoscută de nimeni altcineva...

muza mea... of, doamne, ajută-mă să nu mai fiu dobitoc! te rog frumos!

leşin de câteva ori... căţeaua nu dă semne că s-ar pregăti să se oprească

din lins, lătrat, dat din coadă, schelălăit,... sau din multe alte chestii pe

care doar câinii ştiu să le facă. se aude motorul unui avion, încă vreo câ-

teva focuri de armă, un muget de vacă, o înjurătură complicată, o ex-

plozie puternică, apoi tăcere. zac nemişcat. nu știu să estimez câte

gloanţe au pătruns în mine. sunt acum ca un fel de erou... o să iasă un

film de oscar. tara s-a culcat alături şi scheaună a tristeţe. așa cred eu...

la intervale regulate îmi linge faţa şi rana. azi se împlinesc 160 de zile

de când sunt ţăran de-adevăratelea... cel puţin n-o să mor din cauza lui

nouăsprezece... e și asta o victorie... uite, nici nu mai plâng... eu nu mă

tem de moarte, mă așteaptă dincolo zalmoxis, nu hades, nu pluton...

fragilitatea nu este o greșeală a naturii, ci o binefacere... o vrăbiuţă ci-

ripeşte fix pe creanga de deasupra mea. de creangă atârnă un singur

măr, care deşi se bălăngăne în ritmul propus de pasăre, nu cade, doar

luceşte în soare. nu mult timp. doar până motanul george face un salt,

halește pasărea și atinge cu coada mărul care cade în balta de lacrimi.

atât... . (muzica-urs leimgruber-ungleichgewicht)...

sfârşit

30 august 2020, lunca bradului
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Astăzi nu mai realizăm pe deplin uriașul șoc produs în
conștiinţa europeană de Primul Război Mondial, care în mo-
mentul izbucnirii (28 august 1914) se credea că va fi scurt și de-
cisiv, cam cum fusese războiul franco-prusac (19 iulie 1870 - 10
mai 1871), război care a dus la căderea celui de-al doilea impe-
riu francez. Izbucnit ca un conflict european, dar extinzându-
se repede pe meridianele Globului datorită coloniilor europene
răspândite pe toate continentele locuite, dar și datorită mari-
lor flote de război, cu nave perfecţionate și bine înarmate, acest
război a fost cel dintâi ce a incendiat întreaga planetă și de
aceea a fost numit Marele Război.

Pornit din și între puterile europene, care în secolul XIX
considerau că au o „misiune civilizatoare” în teritoriile „sălba-
tice” și „primitive” ale Africii, Asiei…, războiul a atins culmi de
cruzime și ură de o anvergură nemaiîntâlnită. Cumplitul măcel
dezlănţuit între cele două tabere  principale (Antanta și Puterile
Centrale) a uimit și a revoltat, încă din primul an de lupte, da-
torită numărului morţilor și a puţinelor rezultate militare. „Răz-
boiului de poziţii”, cu tranșeele, forturile și liniile de apărare
permitea o îndelungata rezistenţă, zădărnicind asalturile, ofen-
sivele, înaintarea pe noi aliniamente, în pofida marilor pierderi
de vieţi omenești din ambele tabere. Totul apărea ca un sinistru
și absurd joc al Morţii, care nu putea fi oprit și nici nu dezvăluia
reale temeiuri și motive raţionale, ci numai obscure interese po-
litice și economice. Marea burghezie, burghezia în ansamblu (ca-
pitalismul ca sistem), au fost considerate sursa și purtătoare
vinei acestui eveniment terifiant, iar rezultatul imediat a fost
dezvoltarea unei ample și radicale mișcări antirăzboinice și răs-
pândirea ideilor socialiste. Pornite de la marxism, acestea pre-
conizau pacea, lupta socială și politică îndreptată împotriva
capitalismului și pentru o lume mai bună și mai dreaptă, ce
urma să excludă războiul ca soluţie a diferendelor dintre state.

În contextul acestor agitaţii, pe plan cultural-artistic, a
apărut încă din 1916, Dadaismul, curent care s-a manifestat ca
un protest de tip intelectual, ideologic și doar în subsidiar (nu
programatic), ca unul social sau politic, însă care nu se adresa di-
rect maselor. Dada a fost, mai mult decât celelalte curente şi
manifestări de frondă artistică, actul final de eliberare a artei,
devenind indirect, punctul de pornire a unor noi generaţii de ar-
tişti ce contestau tradiţiile culturale și artistice filistine, valorile

falsei și perfidei morale burgheze, al cărei eșec deplin era răz-
boiul mondial.

Fiecare individ are în fire stigmate de furie distructivă
(când spargi, trântești, lovești…), dar există (cel puţin virtual-
mente) și o tulpină de creativitate, pe care însă (din păcate)
puţini și-o cultivă. La nivelul societăţii, chiar și înainte de tur-
bata dezlănţuire a conflagraţiei, apăruse o perioadă de elan
creator la început de secol XX, care a continuat în perioada in-
terbelică, dar și după al Doilea Război Mondial.

În plan artistic, la scurt timp după înverșunarea demo-
latoare a Dadaismului, revendicându-se de la acesta, dar conti-
nuându-l pe alte căi, aducând tocmai acea tendinţă înnoitoare
și creativă ce a lipsit furtunii dadaiste, apare un nou curent li-
terar-artistic: Suprarealismul.

André Breton (fondatorul și teoreticianul noului cu-
rent), ca și  mulţi adepţi ai săi, nu au ezitat să preia şi (re)inter-
preteze unele direcţii ale Dadaismului, dar dezicându-se apoi de
el și afirmându-și noua doctrină. Prin Manifestul Suprarealismu-
lui (1924), instituit ca adevărat program al curentului, Breton
trasează noile orientării în artă și literatură. Numele a fost lan-
sat tot de el, după titlul unei piese a lui Guillaume Appolinaire,
Les Mamelles de Tirésias (reprezentată în 1916), pe care autorul
o subintitulase „Dramă suprarealistă”. Mișcarea a luat am-
ploare, extizându-se în Europa, apoi în America și în restul lumii,
până și în Africa și Japonia. Chiar dacă după Al Doilea Război
Mondial se poate vorbi de dispariţia Suprarealismului, influe-
nţele, ecourile și ideile sale persistă și azi, sub diverse formulări
artistice și literare.

Distanţându-se de ideile și nihilismul dadaiștilor, Su-
prarealismul proclamă renunţarea la raţiune și coborârea în
zona abisală a personalităţii artistului sau scriitorului (cei mai
receptivi fiind poeţii),  pentru a descoperi acolo și a scoate la
iveală, „stratul genuin” al fiinţei, care este instinctual și prin de-
finiţie, iraţional. Breton și alţi artiști și scriitori și-au exprimat și
aderarea la ideile lui Freud (puţini ajungând însă – Salvador Dali
– în contact cu faimosul întemeietor al psihanalizei), susţinând
impulsionarea creatorilor către libera inspiraţie, prin subiecti-
vizarea creaţiei şi cultivarea originalităţii în artă şi literatură. Sub
influenţa unor ecouri din filozofia lui Bergson, au ajuns la con-
vingerea că acest instinct creator nu are nevoie de gândire, fi-

Suprarealismul între război, psihanaliză și filozofie

Valentin Mureșan

Artă
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indcă găseşte calea cea bună prin intuiţie, fără a apela la con-
cepte şi judecăţi.

În ansamblu, problema este însă mai complicată și mai
complexă: Războiul ar fi demonstrat peremptoriu, deși indirect
absurditatea gândirii raţionale cu rigidele ei limite, care a putut
determina idei, fapte, evenimente cumplie. Armele tot mai so-
fisticate și ucigătoare sunt un triumf al raţiunii puse în slujba
știinţei, dar apoi al știinţei puse în slujba războiului. Disciplina,
organizarea și rigorile armatelor, planurile de luptă, toate sunt
concepute raţional, pentru ca în final totuși să apară Monstrul
și absurditatea Războiului. Se putea considera că spre deose-
bire de celebra afirmaţie-ilustraţie a lui Francisco Goya: Somnul
raţiunii naște monștri!, tocmai activitatea intensă a raţiunii a năs-
cut sângerosul și abominabilul cataclism mondial, demonstrând
și la nivel conceptual, ideatic falimentul ei.

Viziunea kantiană asupra lumii pornea de la formele
apriori ale sensibilităţii, intuiţiile înnăscute (timpul și spaţiul) ca
prime elemente ale procesului cunoașterii, care ordonau rea-
lul, apoi conceptele și categoriile, ce adânceau cunoșterea și
ajungeau la judecăţile sintetice și explicarea fenomenelor din
realitate. Aceasta impunea însă o cunoaștere obiectivă, în care
individualul, subiectul cunoscător, se integra ca eu raţional în
procesul cunoașterii, proces în care simţurile empirice, erau su-
bordonate raţiunii și nu cercetate ca afecte creatoare de senti-
mente. Pentru înţelegerea unui fenomen se impunea
desprinderea lui din contextul aleatoriu (din haosul Naturii) și li-
mitarea, înscrierea lui în coordonate precizate, apoi analizarea
și cercetarea lui critică, la nivel empiric-material și conceptual,
raţional.

Revolta romantică a adus însă în atenţie problema sen-
timentului, ca un altceva decât raţiunea. Intuiţionismul lui Ber-
gson, apoi revoluţia freudiană din psihologie și neurologie au
impus afectul, sentimentul, ca forţă ce influenţează subiectul și
prin el, procesul cunoașterii.

Răspândită în întreaga Europă occidentală, rigida mo-
rală și „educaţie victoriană” (blamată de Freud însuși) instituise
„precepte de fier” în raporturile din societate, din familie și cele
dintre sexe, fapt ce iscase numeroasele frustrări (mai ales în
rândul femeilor), complexe și inhibiţii de tot felul, care deseori
degenerau în obsesii, isterie, și alte boli nervoase. La nivel
macro-social se impunea o defulare a atâtor tensiuni închise în
„subconștientul colectiv”, cum îl va numi C.G. Jung, fapt ce ar fi
dus la răbufnirea de ură și cruzime a războiului.

Ca și Dadaismul, noul curent a pornit din literatură, cu
amintitul Manifest al Suprarealismului, redactat de Breton și în
care acesta enunţă procedeul elaborării operei, prin: Automa-
tismul psihic pur, prin care ne propunem să exprimăm, fie verbal,
fie prin scris, fie prin orice manieră, funcţionarea reală a gândirii.
Dicteu al gândirii, în absenţa oricărui control exercitat de raţiune,
în afara oricărei preocupări estetice sau morale.1

Suprarealiștii credeau că gândirea raţională este un
model logic, social, general, mai mult impus și impersonal (de-
venit falimentar, cum am arătat), pe când iraţionalul, „dicteul”
necontrolat al gândirii, ascultat în stare de liniște deplină, de-
vine un fel de transă vecină cu visul, descinzând din el și care
dă altă autenticitate viziunilor artistice2, organizând și con-
struind (în mod pardoxal!), o nouă realitate, creată prin hazardul

obiectiv.3 Fără „bruiajul” raţional și prin alungarea datelor em-
pirice ale simţurilor și ieșirea din lumea exterioară se putea co-
borî în subconștient, unde sălășluiesc elementele lăuntrice cele
mai intime, esenţa individualităţii, a personalităţii și adevăratei
gândiri creatoare, coagulată în imagini revelatoare, pe care ar-
tistul, poetul, încearcă să le surprindă și să le noteze instanta-
neu.4

Conform filozofiei lui Bergson, inteligenţa, gândirea ra-
ţională sunt o unealtă necesară cunoașterii exterioare, care sunt
folosite și în cercetarea știinţifică, însă pentru accederea la ese-
nţa lucrurilor și a fenomenelor interioare, intim-subiective, ar fi
necesară o gândire intuitivă, ce permite o cunoaștere sui-generis,
diferită de cunoașterea discursivă, raţională, analitică. Timpul
și spaţiul nu mai sunt doar o desfășurare „mecanică” (așa ca la
Kant), ci, cu ajutorul intuiţiei, omul devine capabil să surprindă
fluiditatea realităţii, transformând-o într-un flux al conștiinţei,
care atât la nivelul interior personal, cât și la cel al conștiinţei
gemeral-umane duce la o evoluţie ascendentă – evoluţie crea-
toare – o devenire neîntreruptă, guvernată de un principiu spi-
ritual esenţial: elanul vital .5

Influenţaţi de freudism și bergsonism, artiștii supra-
realiști, „psihanalizându-se” prin laborioase introspecţii, co-
boară în stratul abisal al fiinţei proprii și se ridică spre revelaţia
ce se conturează între vis și realitate. Imaginea polimorfă se
construiește din amintiri ale formelor obișnuite, fragmente de
realitate, figuri zoomorfe și antropomorfe, în felurite combina-
ţii insolite, de multe ori uimitoare, catastrofale, proiectându-
se pe un cadru firesc sau infernal, în viziuni onirice, dramatice,
lugubre, dinamice, miraculoase  și magice, cu zâne stranii și ba-
lauri ca în basme (la Victor Brauner), cu desfășurări de coșmar,
populat de monștri (la Enrico Baj), spiriduși malefici, vampiri,
șerpi și pești gigantici, chiar și fiinţe extraterestre.

După cum demult afirmase însuși Aristotel: „În timpul
veghei oamenii au o lume comună; dormind, fiecare om are o
lume proprie.” 6, iar spre această lume spectaculoasă se în-
dreaptă atenţia suprarealiștilor, o lume la care se poate ajunge
numai prin cunoașterea artistică, ce are la bază intuiţia. În
această altă realitate, unică și personală a fiecărui autor, apar ca
în vise tot felul de obiecte cotidiene banale juxtapuse (ca la Ma-
gritte, bastonul sau melonul), personaje umane metamorfo-
zate, combinate cu capete de animale sau părţi ale trupului
animal (pe care le găsim la Max Ernst), totemuri, păpuși (A. Mas-
son, S. Dali), clădiri, drumuri sau munţi… toate parţial redate,
ca cioburile unei uluitoare reverii nocturne, pe care ţi le rea-
mintești vag și cerţos la deșteptare, cu care ai vrea să reînvii
lumea „de dincolo”, ce s-a stins la răsăritul soarelui.

Imaginaţia fără limite, în lipsa legilor gândirii și ale ex-
primării coerente, revelează spectacole vizuale subiective, mi-
tice, simbolice, aberante, polisemantice, ambigue și haotice. E
ca și cum gravitaţia și legile fizicii au dispărut (ca la Chagal sau
Miró) și totul e bulversat, tinde să devină haotic, halucinant, in-
credibil, producând răsturnări ale perspectivelor spaţiale, cu at-
mosferă și efecte diabolice, care suscită și spectatorului stări,
trăiri, revelaţii ale unei cunoașteri iraţionale, unei activităţi pa-
ranoic-critice, după cum susţine Dali într-un alt text semnificativ
intitulat: La conquête de l`irrationnel.7

Deși e ciudat, teoreticianul Breton și artiștii ce-l ur-
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mează susţin că spre a ajunge la „supra-realitatea” fiinţei lor, la
creativitatea proprie, e necesară coborârea în cele mai adânci
„pivniţe” ale subconștientului, zonă în care Freud susţine că as-
cundem și ferecăm pornirile noastre cele mai rele, instincte be-
stiale, violenţe, tendinţe criminale, perversiuni, porniri
oedipiene incestuoase, pedofile, ură, invidie… tot ce societatea
condamnă, iar omul educat, din noi, „eul social”, încearcă să stă-
pânească, să înăbușe până la dispariţie. Iar în acest „real” as-
cuns suprarealiștii cred că vor găsi o întreagă gamă emotivă,
mult mai bogată și mai sugestivă decât în datul imediat, vizual,
palpabil. S-ar spune că, răscolind „vulcanul adormit” al subcon-
știentului și inhalând „emanaţia de pucioasă” a visului ca pe un
narcotic ce stimulează fantezia, creativitatea și originalitatea,
artiștii au revelaţia supra-realităţii, ajungînd: La conviction du ja-
mais vu, cum revelatoriu și-a intitulat Yves Tanguy o pânză ce-
lebră.

Dar în război, toate formulele civilizate de convieţuire
au fost suprimate: umanism, tradiţie, politeţe, milă, educaţie,
morală… iar militarii acţionând într-adevăr „dincolo de bine și
rău”, în final au constatat că sloganele care au fost vehiculate și
invocate, patrie, popor, eroism… ascundeau (cum am arătat
deja) politici expansioniste  și interese economice. Și atunci – se
întrebau artiștii – de ce e ironizată, detestată, înfierată și stig-
matizată fireasca tendinţă de înnoire, de transformare radicală
a concepţiilor și operelor de artă, prin demolarea vechii maniere
tradiţionale, figurativ-convenţionale, încorsetate în reguli și
principii academiste? Iar revolta lor devine violentă, deseori bat-
jocoritoare și la adresa publicului care refuză să accepte acele
viziuni hiper-subiective ale artistului, care reprezintă realitatea
într-o nouă lumină, în aspectele sale insolite transfigurate
printr-un halo, printr-o reverie personală și o ambianţă de taină,
de mister. Suparealiștii solicită deci din partea receptorului-con-
templator intropatia cu artistul, o percepţie nouă, accentuat
emotivă, o aderenţă care dorește: „…să suscite spectatorului
imagini și trăiri asemănătoare [cu cele ale artistului], revelând
pe om lui însuși”.8

Așadar, ţinutul de umbră, beznă și taină, oniricul opus
lucidităţii sunt scoase la iveală de suprarealiști în mod violent,
șocant, prin jocul fanteziei dus până la în pragul delirului. Acea
nouă realitate, absurdă deseori, încearcă să facă vizibilă latura
nevăzută a lucrurilor (acele „fiinţe-obiect”, obiectul căpătând
viaţa lui secretă), printr-un nou limbaj, prin producerea unor în-
tâlniri fortuite, neverosimile între fapte și lucruri, vizualizări din
concretul imadiat, elemente simbolice și metaforice, compu-
nând bizare lumi incomprehensibile, ambianţe siderale, enig-
matice. Or, acest teritoriu „supra-real”, depășind terestrul, oferă
infinite posibilităţi de desfășurare în combinaţii „alchimice”
diurne sau nocturne, cu reprezentări din realitate, alături de al-
tele nonfigurative, abstracte sau absurde, de unde și caracterul
ermetic, ambiguu, arbitrar, vecin patologicului, al operelor su-
prarealiste. Cum estetica suprarealistă nu are note caracteris-
tice clare, înscrise în limitele comprehensibilului, artistul
rătăcește „bolnav” printre halucinaţii și aproximaţii (nu consi-
dera Nietzsche, că uneori nedeterminatul poate fi superior de-
terminatului?9) ori își impune sieși un spaţiu plastic fictiv, dar
limitat și închegat, ce tinde să devină limbajul său propriu, care
ar putea fi acceptat, de nu înţeles cel puţin de către iniţiaţi.

S-a spus despre cărţile lui Zola că cele mai apreciate
sunt azi acelea în care principiile Naturalismului teoretizate și
preconizate de romancier sunt mai mult neglijate, ignorate și
uitate. Aproape la fel se poate afirma despre creaţia artiștilor
suprarealiști, care cu cât este mai puţin marcată de „dicteul au-
tomat al gândirii” haotic și incoerent, de activitatea paranoic-cri-
tică și de iraţional, cu cât creatorul redă forme, culori, umbre,
lumini, volume, distribuite în construcţii structurate, compu-
nând un „discurs” vizual articulat, sugestiv și inteligibil, cu atât
lucrările sale sunt mai valoroase din punct de vedere artistic.

1 Apud :Mario de Micheli, Avangarda artistică a secolului XX, Ed.
Meridiane, București 1968, p. 298
2 „Ziua întreagă, așezat în faţa șevaletului, priveam ca un me-
dium pânza, pentru a surprinde apariţia elementelor propriei
mele imaginaţii. Când inmaginile apăreau cu claritate pe ta-
blou le pictam  îndată, aș zice la cald.” (Viaţa secretă a lui Salva-
dor Dali, apud: Ion Biberi, „Arta suprarealistă. Privire critică”,
Ed. Meridiane, București 1973, p.55)
3 André Breton susţine că: „Hazardul ar fi forma de manifes-
tare a necesităţii exterioare care își deschide  drum în incon-
știentul uman” (Apud Ion Biberi, op. cit., p.48).
4 Cf. Marcel Raymond, De le Baudelaire la suprarealism, Ed Uni-
vers, București 1970, p.344
5 Mult mai mult, mai clar și mai concis despre acestea (în po-
fida interpretărilor marxiste), vezi: Clara Dan, Intuiţionismul lui
Hentri Bergson în lumina contemporaneităţii, Ed. Știinţifică, Bu-
curești 1966, mai ales ultimul capitol, pp.164-206.
6 Apud: Ion Biberi, op. cit, p. 82.  
7 „Activitatea paranoic-critică este o forţă producătoare de ha-
zard obiectiv.” (Ibidem, p. 73)
8 Ibidem, p. 31.
9 Admiterea necondiţionatului, a neadevărului ne situează din-
colo de bine și de rău. Nietzsche considera ca toate concepţiile
filosofice sunt rezultatul intuiţiilor determinate de dorinţa au-
torul lor de a le apăra.
10 „Dincolo de bine și de rău. Prolog la o filozofie a viitorului”, Ed.
Humanitas, București 2015, p. 16-19.
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Marele poem „Ode: Intimations of Immortality from Re-

collections of Early Childhood”,  cunoscut ca „Marea odă”, sau „Oda

Nemuririi”, datează din 1804 şi a apărut în 1807 în volumul „Poeme

– în două volume”al marelui romantic englez (însă cele mai vechi

versuri datează din 1802). Poemul este o odă pindarică neregulată,

cu rădăcini în tradiţia biblică şi apocaliptică, în opera Sf. Augustin şi

în reflecţiile timpului şi conversaţiile purtate cu prietenul şi com-

panionul său Samuel Taylor Coleridge. Unul dintre versurile poe-

mului a dat titlul unui film memorabil, al lui Elia Kazan, din 1961,

„Splendor in the grass”. Versuri din această odă mai apar recitate şi

într-un alt film excelent, regizat de Robert Redford, „A River Runs

Through It”, cu Brad Pitt şi Craig Sheffer. 

OOddăă::  NNoottiiffiiccăărrii  ddeesspprree  nneemmuurriirree  pprriinn  rreemmeemmoorraarreeaaffrraaggeeddeeii  pprruunncciiii

Copilul este părintele omului; 

Mi-aș dori ca zilele mele să fie 

Hotărnicite una câte una de fireasca pietate. 

(Wordsworth, ”Inima-mi tresaltă”)

1

A fost o vreme când pajiștea, dumbrava și pârâul,

Pământul, cu toate priveliștile lui,

Mi se păreau 

Înveșmântate în cerească lumină,

În gloria și prospeţimea unui vis hai-hui.

Nu mai este-acum ce fost-a altădată, 

Oriunde m-aș întoarce sau opri, 

Noaptea, sau în fapt de zi.

E pierdut acum tot ce-am cuprins odată. 

2

Curcubeul apare și-apoi piere,

Și trandafiru-i floare minunată, 

Luna privește cu faţa-i de miere,

În jurul-i bolta-ntunecată,

Apele,-ntr-o noapte înstelată,

Frumoase sunt, și blânde;

Răsăritul e-o naștere slăvită;

Dar totuși știu, oriunde aș umbla, 

Că slava pe pământ e-acum sleită. 

3 

Acum, pe când păsările-și ciripesc voiosul cântec, 

Iar iezii saltă 

Ca-n răpăit de tobe* ,  

În singurătate-mi venit-a al întristării gând: 

Dar un glas ajuns la timp ușurare mi-a adus,

Și-s mai puternic ca oricând: 

Cascadele-și aruncă vuietu-n abrupturi;

Niciodată mâhnirea nu mă va atinge; 

Ecourile ce prin munţi le-aud,

Vânturile ce bat spre mine din câmpuri adormite,

Și tot pământul euforic;

Pământ și mare

Abandonate bucuriei,

Pe când cu inimă de mai

Fiecare Fiară poate fi complice; -

Tu, Copil al Bucuriei,

Chiuie în juru-mi, strigătele să ţi le aud, ciobănaș ferice. 

4

Voi, binecuvântate creaturi, am auzit chemarea

Ce una altora o faceţi; privesc

Cum cerurile râd în sărbătoare;

Și inima-mi e-aici la jubileu, firesc, 

Iar capu-mi o coroană are,

Plinătatea binecuvântării o simt - o simt din plin.

O, zi nefastă! dacă aș fi rezervat

În timp ce Pământul se împodobește,

În această dulce dimineaţă de mai,

Iar Copiii adună 

Proaspete flori

Prin văi largi și-ndepărtate,

În timp ce soarele luminează cald pământul ud,

Și Pruncul se ridică pe braţul Maicii sale preacurate: -

Aud, aud, cu bucurie aud!

- Dar există un copac, dintre mulţi alţii, doar unul,

Într-un câmp, pe care cu fereală l-am privit,

Amândoi vorbesc despre ceva ce a pierit;

Prin pajiștea cu viorele presărată

Repetă aceeași poveste:

Unde-a zburat strălucita visare fără pată?

Unde-s acum, gloria și visul de-altădată?

5

Nașterea noastră vine din somn și uitare:

Sufletul crește în noi, a vieţii noastre stea

Ce izvorul își are-n altă parte,

Vine de departe: 

William Wordsworth 

Traduceri
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Dar nu din deplină uitare,

Și nu din goală cuvântare,

Ne trecem purtând cu noi a gloriei splendoare

De la Domnul, care-i căminul nostru pe vecie:

Ceru-i cu noi din Pruncie!

Apoi umbrele temniţei încep să crească

Odată ce Copilandrul se înalţă,

Dar El 

Zărește lumina și unde-i e izvorul,

O vede în bucuria lui copilărească;

Flăcăul, ce zilnic se-îndepărtează de izvor

E încă al vieţii sacerdot aprins,

Și prin mândru-i spirit

Firea o dezmiardă dinadins;

La sfârșit, Omul înţelege că moare,

Și pălește în lumina zilelor precare.

6

Pământul se-ndulcește cu scumpele-i podoabe;

Mângîieri ce-atâta de ușor îi stau în fire, 

Și, chiar dacă nu precum în al Mamei gând,

Dar cu scop integru,

Modesta Doică face tot ce poate

Să-l facă pe Cel ce-odat‘ a fost la sân, al ei acum Bărbat deplin, 

Să uite de fală și prosperitate,

Și de împărătescul cuib ce în trecut i-a fost cămin.

7

Iată Copilul între nou-născute dezmierdări,

Un odor de șase anișori, cu-nălţime de pigmeu! 

Cum se ferește cu mânuţa peste faţă

De droaia de sărutări ale mamei  

Sub privirea luminoasă a tatălui său! 

La picioarele sale-i un plan micuţ sau o schiţă,

Un fragment oarecare din visul său despre viaţă,

Trasat de el însuși cu meșteșug proaspăt învăţat 

O nuntă sau o sărbătoare,

O jeluire sau o înmormântare;

Iar apoi își are propria voinţă,

Și-n acest cadru își ridică vocea spartă: 

Își va potrivi cuvântul 

Pentru dialoguri de afaceri, dragoste sau ceartă;

Dar nu va trece mult

Și va fi dat deoparte,

Și cu bucurie și mândrie nouă

Micul Actor va trece-n altă parte;

Umpleţi apoi, din când în când, ”amuzantu-i stadiu”

Cu fel de fel de roluri, până la vârsta cea senilă,

În felul ăsta ne poartă Viaţa spre sfârșit;

Ca și cum vocaţia ei 

Nu-i decât o replicare-n infinit. 

8

Tu, a cărui infăţișare dezminte

A Sufletului adâncime; 

Tu, Înţeleptul cel mare, ce încă îţi aperi

Moștenirea, tu Ochi pentru orbi,

Care, surd și tăcut, a deslușit nemuritoarea profunzime, 

Bântuit pentru totdeauna de ideea eternă -

Măreţ Profet! Clarvăzător binecuvântat!

Pe cine se bazează acele adevăruri,

Pe care ne trudim a le găsi în leatul ce ni-i dat, 

Pierduţi în întuneric, în a mormântului noapte, 

Tu, peste care Nemurirea ta

Se naște precum Zorile, Stăpân peste Sclav,

O Prezenţă ce nu-i tăinuită în fapte; 

Tu, Copile, totuși născut din măreaţa și puternica

Libertate dată de ceruri, în tăriile fiinţei tale,

De ce cu atâtea intense dureri zămislești

Anii pentru a te supune vieţii închinate-n jale, 

Atât de orb aruncându-ţi binecuvântarea-n vrăjmășie? 

Curând, Sufletul tău va avea preţul lui pământesc,

Obișnuit să te apese cu o mare povară, 

Aspră ca gerul și intensă ca a focului pară !

9

O, bucurie! în cenușa noastră

Există ceva ce va trăi,

Ce-a fost atât de efemer

Natura își va aminti !

Amintirea anilor ce-au trecut, perpetuă binecuvântare, 

În mine a crescut: într-adevăr,

Nu tocmai pentru ceea ce merită cu-adevărat;  

Încântare și libertate, credinţa simplă 

Din copilărie, fie preocupat, fie în tihnă lăsat, 

Cu noi și-naripate speranţe-n piept: - 

Nu pentru acestea toate înalţ 

Cântecul de laudă și mulţumire, 

Ci pentru acele întrebări încăpăţânate

Despre rost și lucrurile toate,

Năruiri în fiinţa noastră, risipiri; 

Înșelăciuni goale ale unei creaturi

În lumea fără de contur, 

Instincte în faţa cărora natura noastră muritoare

Tremură în spaima de-a fi găsită vinovată: 

Dar acele emoţii de-altădată,

Umbre de amintiri nevinovate,

Care, fie care-or fi

Sunt izvorul luminos al zilelor noastre toate, 

Sunt lumina supremă din priviri; 

Ne susţine, ne îndeamnă să avem puterea să facem să dureze

Turbulenţii noștri ani, să pară că sunt clipe din fiinţa 

Tăcerii celei eterne: adevăruri treze,

Ca nimic să nu piară vreodată; 

Ceea ce nici indiferenţa, nici strădania-n neștire,

Nici Omul, nici Băiatul,

Nici ceea ce-i vrăjmaș bucuriei, 

Nu poate distruge cu desăvârșire!
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Astfel că, în anotimpul cu vreme liniștită 

Deși în sinea noastră departe-am fi, 

Sufletele noastre au deschisă priveliștea spre acea 

Mare nemuritoare ce ne-a adus aici,

Și pot într-o clipită dincolo să plece,

Privind joaca veselă-a Copiilor pe ţărm,

Lîngă rostogolirea veșnică ce se petrece. 

10

Deci cântaţi, Păsări, cântaţi, cântaţi un cântec fermecat! 

Și lăsaţi Mieii să salte 

În răpăit de tobe-nalte!

Noi vom fi cu gândul acolo în învălmășeală, 

Voi ce cântaţi la fluiere și voi care dansaţi,

Voi, cei cu inimile descătușate-aici pe plai

Simţiţi vraja lunii mai!

Odată lucirile erau ardoare,   

Iar acum sunt șterse pentru totdeauna din ochi,

Dar deși nimic nu poate-ntoarce vremea

Splendorii în iarbă și-a gloriei în floare, 

Nu ne vom întrista, ci vom găsi

Puterea în ceea ce rămâne înapoi;

În mângâierea elementară

A ceea ce a fost mereu și veșnic poartă-altoi;  

În gândurile liniștitoare ce izvorăsc

Din suferinţă omenească; 

În credinţa care trece dincolo de moarte,
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La vremea-n care înţelepciunea-o să se nască.

11

O, voi, Pajiști, Coline, Dumbrăvi și Izvoare, 

Nu prevestiţi nicicum sfâșierea din inimile noastre!

Cu toate-acestea, vă simt puterea în străfund de suflet;

Am renunţat la o singură-ncântare  

Trăind sub influenţa voastră atotstăpânitoare.

Iubesc torenţii ce se zbuciumă-n albia cea nouă, 

Și mai mult, când mă gândesc cum porneam în repeziș ca ei;   

Strălucirea neprihănită a zilei 

Nou-născute e încă minunată;

Norii ce se-adună în jurul soarelui la asfinţit

Prind o culoare stăpânită într-o privire 

Ce priveghează a omului muritoare soartă; 

Un alt popor s-a dus, alte braţe-s câștigate. 

Mulţumită emoţiei omenești prin care trăim,

Mulţumită blândeţii, bucuriilor și spaimelor sale,

Pentru mine floarea cea mai umilă nu se frânge 

Ci dezgroapă adevăruri prea adânci pentru a plânge. 

* În original, tabor, tobă mică, însoţitoare muzicală a fluierului păstorului,

în poezia clasică pastorală

Traducere și prezentare de Ioan Radu Văcărescu
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E foarte posibil să aibă dreptate apologeţii cosmoderniști

ai „autonomiei esteticului” când se referă la domeniul artelor lite-

raturii. Dacă aplicăm opinia criticilor care aclamă autonomia în dis-

cuţie la spaţiul artelor plastice ori dramatice, unde personalităţile

par mai turbulente decât acelea manifestate în literaturi, ne lovim

de contondenţa artiștilor în viaţa de zi cu zi. O mare dilemă: zefle-

mitorul critic dur al capilor catolici, de la cardinali la papi, Miche-

langelo Buonarroti care, pe lângă arhitectura, sculptura și pictura

de geniu s-a dovedit și un fin sonetist. Una mai mică dar la fel de

semnificativă: beţiile violente ale premiantului Pulitzer 1953 și

Nobel 1954, prozatorul aventurier antifascist/procomunist Ernest

Hemingway, tatăl celebrei Iceberg Theory. Vedetele în literatură pot

fi astăzi tributare așa-zisului „biografism” de bună seamă asumat,

făcând esteticul mai puţin autonom decât s-ar cuveni la o dreaptă

judecată, cât de cât morală. Cu VIPurile artelor sportului – și e de

ajuns să ne referim la „sportul rege” – avem deja o problemă: este-

ticul vizibil cu ochiul liber al evoluţiei lor artistice atinge cote

inter«galactice» egalate exclusiv de publicitatea ce li se face pe ca-

nale universale de comunicare în massă, pe măsura încasărilor mi-

tologice de la casele de bilete. Numai că autonomia artistică a fentei

și golaverajului metaomenesc nu i-a împiedicat pe judecători să

aresteze și să condamne în 1991 la 14 luni de suspendare, pentru

deţinerea unei jumătăţi de kilogram de cocaină, chiar „Mâna lui

Dumnezeu” în persoană, alias Diego Armando Maradona – argenti-

nianul considerat de esteţii sportului ca cel mai mare artist al balo-

nului rotund după celebrul veteran brazilian al artei driblingului,

Edson Arantes do Nascimento, cunoscut drept Pelé. Să mai amin-

tim că Voltaire însuși se crede că îl socotea pe dramaturgul absolut

Shakespeare cel de dincolo de Canalul Mânecii un biet barbar, de

bună seamă, inestetic. Cazul poetului Ioan Es. Pop, autodenunţat

sicofant al Securităţii ce primește în 2011 premiul Cartea de Poezie

pe anul 2011 este suficient de cunoscut și de comentat, iar afirma-

ţia comentatorului George Ion: „Autonomia esteticului nu a murit

pentru că esteticul nu a fost niciodată autonom”, așa cum apare ea

pe pagina revistei Scena.ro, la 27 februarie 2019 (https://revista-

scena.ro/editorial/oscarurile-si-autonomia-esteticului/), l-ar putea

tulbura puţin până și pe Eugen Lovinescu. Iată de ce autonomia es-

teticului nu poate fi validată, cum nu poate fi socotită operă de artă

incendierea Romei de un împărat dement, motiv pentru care putem

considera opera nemuritoare inseparabilă de fiinţa morală (sic!), de

asemenea neperisabilă și definitorie a autorului acestei opere.

� � �

Cu poesia se întâmplă ceva cu totul special, atunci când

viaţa însăși a autorului e trăită hölderlinian, adică poetic, iar în con-

cretul speţei unei scriitoare cum Rodica Braga și recenta sa carte de

versuri intitulată ZZggoommoottuull  lliinniișșttiiii (Sibiu: Imago, 2019), lucrurile sunt

limpezi ca liniștea auzită, respirată aproape isihast de concret și

mărturisită deopotrivă, ca o secvenţială rugă de seară. La 1995,

aceeași editură îi publica volumul de versuri cu titlu prevestitor pen-

tru cel de acum: NNeelliinniișștteeaa  ccuuvviinntteelloorr, iar cele două volume de „pa-

rabole” cu titlul CCoommmmeennttaarriiuuss  ppeerrppeettuuuuss, în colaborare cu Mircea

Ivănescu din 1986, respectiv 2003, consolidează – laolaltă cu nume-

roasele cărţi de proză, aserţiunea că viaţa și opera doamnei Rodica

Braga se confundă până la similitudine, urmând o scriere poetică

în perfectă armonie cu însăși existenţa poetului. O persoană de rară

delicateţe cu o carte de poeme frumoase și prin veridicitatea incul-

cată unei dicţii ferme, limpezi, în deplină maturitate a rostirii. Or,

exemplaritatea unei discreţii rafinate a persoanei în combinaţie cu

tenacitatea spiritualizată a scriitoarei nu fac decât să confirme rea-

litatea enunţului din titlul acestui text de întâmpinare: Rodica Braga

se lasă trăită de poesia căreia îi dă viaţă printr-un ţipăt organic, eli-

berator, vestitor al ivirii poemei în lume: „zgomotul liniștii,/ floare cu

petale de elitre/ înflorită/ în tot coșul pieptului” (p. 193). Mărturisi-

rea acestei trăiri a poesiei ca fiinţare înmugurește și respiră peste

tot în foșnetul filelor recentului volum, ca în această imaginare a fo-

rţei numinoase a Logosului marcat de erotismul hindus al viziunii

chakrelor, figurate ca mantră a Pomului vieţii: „simt fiecare cuvânt/

ca pe una din terminaţiile/ mele nervoase [...]/ câte unul vine/ ca o

tornadă care mătură/ totul în cale,/ mă pune la pământ [...]/ abia

respir în poziţia orizontală,/ când simt/ cum suflul lui, de grele/ înţe-

lesuri încărcat,/ e ca un glonţ/ spre mine îndreptat/ ce va desfereca

un nod/ al energiilor ascunse” (p. 34). Lupta poetului cu verbul, ase-

meni aceleia între biblicul Iacob și Înger, este una fără sfârșit și fără

scor altul decât regăsirea forţei expresive a tăcerii feciorelnice apro-

batoare, miraculos-matriceale, genezice: „un buchet viu colorat/ ră-

măsese intact, culcat/ pe tăblia netedă./ era poemul pe care/ tocmai

îl scrisesem,/ rânduind florile/ în apa senină din vaze,/ fiecare cu-

vânt adăpostind/ simbolurile ascunse/ ale indicibilului” (p. 192).

Sunt versuri ale unei credinţe firești, fără a fi cu nimic declamative

în registru religios. Remarcabilă prezenţa unui puternic sentiment

al maternităţii, cu splendida răsturnare a clepsidrei în textul dedicat

fiu„lui Marian” (ca bobul de muștar iute, p. 91), sau în cel adresat me-

zinu„lui Corin” (fiule drag, p. 163), ca în ilustraţia deosebit de inspi-

rată a copertei cărţii. Iar Rodica braga este femeia puternică din

spatele unui istoricului și critic literar redutabil și mamă a doi fii de-

dicaţi cărţii, un editor și un cercetător, ambii de succes.

Erosul cultivat de poetă este eroic alimentat doar din el în-

suși, în gura unui thanatos feroce dar alungat textual, înfruntat

anamnezic: „iubite, [...]/ aduceri aminte de demult/ își iţesc colţii de

lapte” – unde raiul perpetuu, amintirea se regenerează cum urobo-

ros pe sine din sine hrănindu-se, în tablouri expresioniste, de dra-

matism dionisiac consumat în combustii și reîntors la prezentul

potolit, liniștit ca o apă adâncă în implacabilă curgere: „așa o vese-

lie deșucheată/ ne-a cuprins ca o apă/ turbată./ unul altuia ne tre-

Mihai Posada
Rodica Braga sau omul și opera ca întreg
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cem/ paharul cu drojdii/ ameţitoare,/ mai puternice decât vinul/ lim-

pede de odinioară [...]/ într-un târziu, obosiţi, ne privim/ ca doi

prunci răsfăţaţi/ și adormim îmbrăţișaţi,/ îndestulaţi de laptele/ su-

bţiat al existenţei” (p. 120). Altcum decât la Nora Iuga, «fetiţa cu o

mie de riduri» simbolice se lasă pradă, în jocul poetic al Rodicăi

Braga, doar «dezmăţului»  punerii ideilor despre existenţă în ecua-

ţia unor concluzive ce denunţă frust propria condiţie/profesiune de

credinţă: „poezia e o boală/ ascunsă care recidivează/ periodic./ fo-

rează la temelia fiinţei/ cu o tenacitate atroce” (p. 122). Același eros

imanent, sublimat întru geneza periodicei regenerări naturale, în ci-

clul etern selenar al fiinţei poeta-poemului, cu adieri de cutremur

sacrificial – descris odinioară, la noi, de autorul poemului PPaassăărreeaa

ccuu  cclloonnţţ  ddee  rruubbiinn, preatânărul Nicolae Labiș –, vechi simbol punitiv,

în fond, extras din mitul infinitului efort al lui Sisif: „când pasărea cu

cioc de fier/ și penele zdrelite/ va da semnal, cu ţipăt scurt,/ că jocul

se-ntrerupe [...] voi ţâșni în noul joc/ ce va începe mâine” (p. 35).

Parcă ar vorbi iubita Psalmistului, a lui Hāfiz ori Khayyam, cu o voce

însă până acum necunoscută: „iubirea ta m-a înghiţit/ pe nemeste-

cate [...]/ ispitiţi când de una, de alta/ ca doi șerpi înnodaţi/ în delir”

(p. 83). Dar și imnuri către puritatea divină ilustrată surprinzător de

curăţia Buneivestiri: „mai puternic decât lumina/ iradiază albul florii

de crin” (p. 48), ori apropiată de gândul deplinătăţii: în tine, Doamne,

găsesc o/ liniște desăvârșită (p. 50).

Nu lipsesc observaţiile unor aspecte ale contingenţei ca:

încălzirea globală (p. 139), ori reflecţiile socio-politice: trupul lumii s-

a umplut (p. 130); o vrajbă nesfârșită ne-a cuprins (p. 131).

ZZggoommoottuull  lliinniișșttiiii este jurnalul poetizat în 200 de pagini al

unui scriitor  la care magma epică pulsează cu forţă și talent în rit-

mul fără vârstă al inimii, Rodica Braga fiind autoarea a peste treizeci

de titluri, în care majoritatea romane, proză pentru copii, schiţe, și

circa o treime, versuri. Degradarea lentă resimţită acut revine ob-

sesiv în economia conţinutului acestei cărţi scrise cu «detașarea»

permisă lucidităţii în chingile declinului fiziologic firesc, denudat

postmodern, aproape necruţător: „timp al iubirii decolorat/ de

arșiţa mare,/ tot mai dogorești/ ca o sahara sub soare?”  (cicatricea

iubirii, p. 18) sau: „trupul meu, iată, se-ndoaie/ ca o tijă de crin ofilit,/

firul vieţii flasc atârnă/ ca un fitil folosit” (p. 19). Declin transfigurat

în pedeapsă asumată de retorica psalmului ca un icnet neputincios,

nerevoltat, de copil supărat: „cineva mărunt cât/ bobul de linte,/ s-a

furișat hoţește/ în alcătuirea mea [...]/ se înstăpânește până/ și în

visul de dimineaţă [...]/ a ajuns/ să-mi semene, să-mi pună în gură/

vorbe,/ să-mi înţepe încheieturile,/ să-mi înlocuiască obiceiurile,/ să

râdă și să plângă/ cu umorile mele,/ să-mi umple toată fiinţa/ c-un

rău ce mă face nătângă” (pp. 107-108). Același descriptivism înclină

spre filosofare indeterminante gerunzii: „dialectica ascunsă a tim-

pului,/ clipele oscilând prin densitatea/ trăirii, conţinându-și/ înce-

putul și sfârșitul./ efemera și complicata lor zidire,/ din

continuitatea discontinuului,/ urmând ritmul facerii/ și al odihnei,

dăruindu-ne/ o durată iluzorie” (p. 177).

Femeie eternă soţie-mamă-iubită, scriitoarea Rodica

Braga se definește cel mai bine în versul tandru, șăgalnic și ocroti-

tor cu care așteaptă în cadra ușii deschise care e cartea de poezie

ZZggoommoottuull  lliinniișșttiiii: „zâmbete, cuvinte, tăceri,/ gesturi mărunte, gân-

duri,/ îmbrăţișări, contraziceri/ se întretaie, își dau rând,/ uneori

zgomotos, alteori silenţios,/ ne ţes propria poveste vie/ și caldă ca

un joc copilăros” (casa noastră are pereţi, pp. 97-98)

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion
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Poezia pe care o scrie Francisc-Mihai Lorinczi este aceea a unui

nostalgic, așa cum, de altfel, ne arată și volumele sale de proză și

eseu. Atent la schimbările din jur, poetul nu poate trece indiferent

pe lângă metamorfozele „timpului ce ni s-a dat“, iar conturul rea-

lului capătă sub viziunea lui accente grave, spasmotice, fiindcă uni-

versul însuși pare să adopte forme noi. Astfel, trăim un timp al

colmatării interioare care ne-a schimbat modul de viaţă, ne-a înde-

părtat de stratul originar, alienându-ne fiinţa. Pe acest filon al per-

cepţiei realist-elegiace vine recentul volum al poetului, intitulat

chiar Colmatare (Editura Cronologia, Sibiu, 2020), și înfăţișând o poe-

zie ce comunică plenar o dialectică a prezentului în plină pre-facere.

După mai multe volume de versuri, apărute cu o oarecare re-

gularitate, Francisc-Mihai Lorinczi surprinde acum printr-o mai

mare detașare și obiectivare, tonalitatea fiind mai atenuată și chiar

ușor mai încifrată, fapt datorat și abundenţei de metafore. Acest ca-

racter profund metaforic al discursului său liric a rămas constant,

încă de la debutul poetic cu Michelangelice (2008) și continuând cu

celelalte volume de versuri: Preludii. Sonete (2011), Anotimpurile dra-

gostei (2012), Cu metafore în rai. Poeme fără margini (2013), Zăbavă

pe chaise-longue. Haiku-uri (2014), În fagure de rodii. Sonete (2014), Pe

vremea secerișului (2014), Haiku. Poems, ediţie bilingvă româno-en-

gleză (2015), Fizionomiile pietrei (2017). Privite în ansamblu, aceste

volume profilează un destin poetic ce pendulează între rememora-

rea elegiacă și constatarea sobră, calmă a (pe)trecerii fiinţei în pul-

berea de raze a universului mare și niciodată pe deplin cuprins de

mintea omenească. 

Manifestându-se cu discreţie, poetul nu renunţă la valorile sim-

ple ale lumii tradiţionale, de unde își ia răgazul privirii și al înţele-

gerii poetice, dar, ca manifestare lirică, adoptă un discurs modern,

în genere acutizat de melancolie, ca și de o anume redefinire cvasi-

încifrată a lucrurilor, o predispoziţie spre metaforă, cu toată geo-

metria ei de emoţii și stări. S-ar putea ca acest nou volum,

Colmatare, să reprezinte o trecere a poeziei lui Francisc-Mihai Lo-

rinczi într-o altă etapă, fiindcă poetul pare să experimenteze un gen

nou de discurs liric, pliat pe o atitudine mai tranșantă, pe o expre-

sivitate a rigorii, a unui registru lexical mai arid, impregnat de ter-

meni geografici și o mai mare atenţie pentru formă, concizie,

simbolistică. Pornind chiar de la semnificaţia titlului (colmatare –

fenomen de depunere a materialului transportat de apele curgă-

toare, având ca rezultat ridicarea treptată a unei porţiuni dintr-o

albie), înţelegem că avem de-a face cu o sedimentare foarte fină de

întâmplări și trăiri, sedimentare produsă în timp și în etape succe-

sive, adică o re-construcţie a lumii, a sinelui, o nouă dimensiune

existenţială la care omenirea are acces. 

Nici ca înfăţișare, nici ca manifestare sau înţelegere, lumea de

azi nu mai seamănă cu cea de ieri, iar acest lucru naște întrebări și

repetate încercări de a ajunge la sensul profund al acestei continue

colmatări din fiinţa omului, din lume. Existenţa contemporană este

marcată de această colmatare, care fie a acoperit frumuseţea și

înţelepciunea lumii patriarhale, provocând alienarea, fie a sedi-

mentat în noi, ca un mâl, dezgustul, angoasa și incapacitatea de a

înţelege, în graba cotidiană, rostul creaţiei, al jertfei christice și al

unei vieţuiri frumoase. Sigur că există o percepţie creștină, dincolo

de toate aceste constatări, omenirea și-a pierdut așezarea, atât de

necesară evoluţiei sale spirituale, mîntuitoare. Iar omul fără Dum-

nezeu este ca firul de nisip, adus de ape și așezat la întâmplare într-

o albie a dezrădăcinării de esenţa sa divină, de sacralitate, de

absolut: „inima și-a zăvorât cerul cu retezul/ eliberaţi spaţiu/ poe-

mul e full/ ochi plini cu sedimente/ colmatere“ (sedimente).

Pe lângă acest laitmotiv central al colmatării, revin o serie de

simboluri, frecventate de poet și în volumele precedente (brazda,

piatra, oasele, bobul de grâu, pâinea ș.a.), și care configurează  pei-

saje bucolice de reală expresivitate prin parfumul lor atemporal și

imagismul bogat: „casa de la ţară/ cu intrare boltită în pivniţă/ amin-

tește de viile de demult/ dispărute din peisajul local/ azi s-au înmu-

lţit buticurile/ și a apărut minimarketul sătesc la doi pași/ oho/ câte

s-au pierdut/ de la ultimul treierat curat de grâu/ cândva se punea

valoare pe bob/ nu pe pleavă/ azi grâul din saci are miros străin/ e

acru și se strică repede/ când nu îţi mai iubești pămâmtul/ vin alţii

să îl lucreze/ emigraţia pe timp de pace/ e ca și când mori de foame

lângă o pâine de casă/ tabacul uscat în curte pe cărămida fierbinte/

îţi stârnește amintiri care se încolăcesc/ ca șarpele pe lemnele din

curte vara/ și mă întorc iar la casa cu intrarea boltită în front/ pe-

semne că nu vor mai intra butoaie cu vin/ mai sunt doar câteva ră-

dăcini de viţă-de-vie lângă casă/ și o lespede de gresie/ pentru

neuitare“ (bolta pivniţei).

Apărute într-o ediţie frumos realizată, elegantă și calitativă, poe-

mele din Colmatare ne întorc privirile spre rostul cuvintelor ce

ţâșnesc precum niște „lebede de cristal“ din lumea trecutului pe

care îl mai purtăm în noi, distrăgându-ne din malaxorul cotidian al

vieţuirii robotizate, al unei sclavii mascate de iluzia confortului și a

bunăstării. Francisc-Mihai Lorinczi ne vorbește prin poezia sa de go-

liciunea acestei vieţuiri, de pericolul balaurului contemporan cu mai

multe capete: „ca în ghearele unui balaur ne zvârcolim în mare/ sin-

gurătate/ și în puţinele respiraţii/ când scăpăm din strânsoare/ ne

înduioșăm de raza de soare ce ni se răsfrânge/ pe retină/ în brazde

norii piaptănă cerul și stropul de fericire/ cade printre ghearele

monstrului și ne încălzește/ inima/ ca un licăr zglobiu pe oglindă/ o

fata morgana a deșertului din noi/ cântecul sufletului este surzenie

pentru celălalt/ suntem în captivitatea balaurului/ liberi doar cât să

respirăm pentru unul singur/ colmatare“ (balaurul).

Un spaţiu cu toată memoria lui vieţuiește în oglinda poemului,

Monica Grosu
Întâlniri la marginea poemului

Recenzii

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

973/ 2020



căci poezia lui Francisc-Mihai Lorinczi este ca o fereas-

tră (oglindă fermecată) prin care se între-văd pano-

rame de adâncă reflexivitate și profunzime: „tu ai uitat

drama fetelor tinere/ de la noi din sat/ cu obrajii roșii/

luate forţat de acasă/ și duse în mine de piatră și de

cărbuni/ în paradisul purpuriu/ un sat întreg plângând

lângă părinţi/ de pe tancuri curgea un must/ roșu/ să

fi fost cireșe zdrobite/ în palme/ te-am văzut cum plân-

geai singură-n/ livadă/ cireșii se scuturau de prima

ploaie/ de mai“ (deportare). Metafora fuzionează cu iro-

nia subtilă, introdusă în text cu o suavitate jucată, cu

discreţia confesiunii  și a melancoliei.

Volumul recent al lui Francisc-Mihai Lirinczi pro-

pune, în sens metaforic, mai multe definiţii lirice ale

colmatării, dincolo de procesul geografic propriu-zis,

arătând că satul, ca matcă a fiinţării și liniștii înteme-

ietoare, vorbește „despre o împărăţie/ a spicului și a

bobului de grîu“, adică despre natură și veșnicie, de-

venind tangenţial cu absolutul și „zariștea cosmică“.

Aici este acasă: „aparţin acestui loc/ brazda de acasă

și colţul de cer de deasupra/ într-o suprapunere ede-

nică/ nucul ne întîmpină cu umbra cântătoare/ frec

între degete câteva frunze/ iar mirosul specific/ îmi

irigă creierul// margini de poem“ – aceasta e mărturi-

sirea de credinţă a poetului. Știm că întâlnirea cu poe-

zia presupune întâlnirea cu poetul din spatele

versurilor, Francisc-Mihai Lorinczi ne așteaptă în mar-

ginea poemelor sale!
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Poezia mea este ca o flacără,

dacă este citită în tăcere,

ce are contur violet și scapără

de frenezie și o infinită putere

de-a se strecura

sub pielea cititorului, ca o picătură de infinit,

și de-ai colora

visele în culori pe care nu le-a mai zărit,

conștientă că pentru asta poate

să dea socoteală,  până la CEDO e în stare,

măturând în calea ei totul și toate

spre ale împlinirii cetăţi de scăpare

poezia mea este ca o flacără plină

de orice, dar nu de metafore

și imagini poetice care să-i reţină

puterea și pofta să scapere

ca un meteorit pe cerul cititorului,

e ca un fulger ce poate să-l facă pe acesta

ostatec în frumuseţea cerului,

luminându-i destinul și spre nemurire

ducându-i, ca un stigmat, existenţa

spre împlinire

doar unii spun că ea e o babilonie

încerc

și-am tot încercat și eu de multe ori

să-i înţeleg imensele puteri și idei

dar ca-ntr-un cerc

mă rotesc în jurul flăcării ei –

îndură-Te, Doamne, Dumnezeule din

paharul de votcă și îndreaptă-mi 

drumul spre poezie,

din an în Paște cel puţin!

Lucian Per2a

Stigmat

Parodii

Ioan Barb
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FFeessttiivvaall  IInntteerrnnaaţţiioonnaall  ddee  PPooeezziiee

În 10 iunie 2020, în plină izolare la vreme de pandemie, s-a desfășurat Festivalul online de poezie, cu caracter internaţional (poeţi

din toate continentele), organizat de Palatul Culturii Bistriţa (director Dorel Cosma), UZPR (președinte Dinu Doru Glăvan) și USR-Filiala

Sibiu (președinte Ioan Radu Văcărescu). Lista poeţilor participanţi este lungă și valoroasă: amintim aici doar membrii filialei sibiene a USR,

care au citit „pe zoom”, în cadrul a ceea ce putem denumi, „Academia de Poezie de la Bistriţa”: Elena M. Cîmpan, Dorel Cosma, Ana Zegrean,

Anca Sârghie, Emil Cătălin Neghină, Ioan Radu Văcărescu. În urma acestui eveniment special, Palatul Culturii de la Bistriţa a editat o foarte

frumoasă „Antologie în pandemie”, bilingvă (amintim aici meritele deosebite, ca traducător, ale lui Zorin Diaconescu), coordonată de Dorel

Cosma. 

ZZiilleellee  PPooeezziieeii  îînn  OOlltt

În zilele de 24 și 25 iulie 2020 au avut loc „Zilele Poeziei în Olt”, ediţia a XXV-a, în organizarea Consiliului Judeţean Olt, Centrului

Judeţean de Cultură și Artă Olt și Bibliotecii „Ion Minulescu”. În cadrul acestui eveniment, s-a desfășurat „Festivalul - Concurs de Creaţie

Literară Ion Minulescu - Virgil Carianopol - Virgil Mazilescu”. Un juriu format din criticul Nicolae Oprea (președinte), poetul și criticul Paul

Aretzu și Florian Dumitrescu (director al Bibliotecii) au acordat „Marele Premiu Ion Minulescu” poetului George Vulturescu, „Marele Pre-

miu Virgil Mazilescu” poetului Aurel Pantea și „Marele Premiu Virgil Carianopol” poetului Ioan Radu Văcărescu.  

GGaallaa  PPooeezziieeii  RRoommâânnee  CCoonntteemmppoorraannee

În ziua de 10 septembrie 2020 a avut loc la București, în Grădina ICR-ului și în cuplaj cu ilustra formaţie de rock românesc „Phoe-

nix” (trupa legendarului Nicu Covaci a deschis și a închis minunatul eveniment), în organizarea Uniunii Scriitorilor din România, Institutu-

lui Cultural Român și Ministerului Culturii, Gala Poeziei Române Contemporane, ediţia a X-a. Au citit douăzeci și doi de poeţi români, din

toate generaţiile, dintre care și doi dintre membrii Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor: Adrian Alui Gheorghe și Ioan Radu Văcărescu. Au mai

fost prezenţi pe „Lista lui Manolescu” Nora Iuga, Grete Tartler, Floarea Ţuţuianu, Hanna Bota, Nicolae Prelipceanu, Liviu Ioan Stoiciu, Va-

sile Igna, Varujan Vosganian, Aurel Pantea, Adrian Popescu, Ioan Pintea, Andrei Novac, Marcel Vișa, Savu Popa, Ion Cocora, Horia Gârbea,

Mihok Tamas, Ovidiu Genaru, Vasile Dan, Gabriel Chifu. Poeţii prezenţi la eveniment au fost prezentaţi de Răzvan Voncu și Daniel Cristea-

Enache. Actorul Gavril Pătru a recitat, în două reprize, din Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Emil Brumaru, Ion Horea, Petre Stoica și Mir-

cea Ciobanu. 

Activitatea revistei Euphorion și a Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Sibiu
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