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TEREZIA FILIP
Cântecul de sirenă al lumii – tonalități, ritmuri și forme
de seducție
„Ca un cântec de sirenă,
Lumea-ntinde lucii mreje;
Ca să schimbe-actorii-n scenă,
Te momește în vârteje.”
(Eminescu – Glossă)

În accepțiunea poetică eminesciană, lumea
care circumstanțiază individul constituie un
permanent spectacol, ademenitor și derutant, în
lucii mreje de frumusețe, de duioșie, de dor, de
plăcere, ori în vârteje amețitoare și ispitiri
irezistibile. Cu schimbări neașteptate și
surprinzătoare dislocări de valori, cu mișeii
urcând fulminant pe scara vieții – „la izbândă
făcând punte”– și genii resemnate în reflecție
și uitare, acest tumult al lumii este, însă, și
ademenire melodioasă, cântec deci, fiindcă...
„Multe trec pe dinainte,/ În auz ne sună
multe...”(Glossă). În viziunea poetului, cântecul
lumii răsună în tonalități multiple și nu puțin derutante, când seducător, când
fioros și înspăimântător, când vesel ori, dimpotrivă, trist-melancolic. Captiv
în lume și deconcertat adeseori de acest farmec efemer al ei, în jocul
fascinant de „mreje”, strălucitoare ori melodioase, individul nu-și decide
singur și absolut liber opțiunile și orientările sale. Lumea este cea care
tentează permanentul, îi influențează deciziile, îi desenează traseele și, în
ultimă instanță, și cotele înalte ori joase ale destinului, fericirea ori
nefericirea.
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Tumultul lumii incită, cheamă,
ademenește eul, nu doar vizual și spectacular,
în „priveliști sclipitoare” –„Ce-n repezi
șiruri se diștern,/ Repaosă nestrămutate/
Sub raza gândului etern.” (Cu mâine
zilele-ți adaugi) ‒ ci și melodios, „ca un
cântec de sirenă” ce fascinează auzul.
Ispitit astfel de muzicile mundane
felurite –„În auz ne sună multe/ Cine
ține toate minte/ Și ar sta să le
asculte?”(Glossă) – eul poemelor, om de
rând sau poet, cavaler sau războinic, prinț
în căutarea ursitei sau călător prin lume,
este sedus de cântecele ei de sirenă și
rătăcit, precum Ulisse, ori măcar întârziat din
calea adevăratei găsiri de sine, a atingerii
idealului căutat. Viața, în spectaculozitatea ei
derutantă, întinde capcane, momește în vârteje,
ademenește irezistibil individul în arena sau pe scena ei, pe toate căile, în
toate chipurile: vizual, dinamic, olfactiv, melodic ‒ Ca un cântec de sirenă/
Lumea -ntinde lucii mreje./ Ca să schimbe actorii în scenă/ Te momeşte în
vârteje.” (Idem) Și tot pe aceste căi senzoriale, eul răspunde într-un fel sau
altul chemărilor, iese din sine spre lume. Numai că a spune da oricăror
melodii ce răzbat din tumultul spectacular înseamnă a risca, precum Ulisse,
rătăcirea drumului ori chiar pierderea de sine, dez-individualizarea. Din
această perspectivă,Ulisse și Fiul risiptor reprezintă una și aceeași inevitabilă
experiență umană. Întorși din lume, și unul și altul își întregesc identitatea,
și-o redefinesc revenind la sine.
Într-o poem mai puțin cunoscută, din categoria postumelor, Eminescu
avertizează, inclusiv prin titlu, asupra ademenirii perfide pe care o prezintă
cântecul seducător al lumii, identic celui pe care Ulisse îl auzise în preajma
Insulei Sirenelor1: „Dacă auzi în aer cântare dulce, veche,/ O taie chiar cu
sila de la a ta ureche - / Căci cântecele acestea te-nchină desmierdării/ Și-ți
leagănă simțirea pe undele uitării...” (Pentru păzire aauzului). Oricât de
paradoxal i s-ar părea cititorului sau criticului eminescian, poetul pledează
Sofia Soulis, Greaca mitologia, Cosmogonia – Zeii, Eroii, Titanii, Războiul
troian, Odiseea, Editions Toubi`s, p.156: „Pentru a nu fi atrași navigatorii săi de
cântecul minunat al acestor demoni, jumătate femeie, jumătate pasăre, Ulisse a închis
cu ceară urechile tovarășilor lui. El însuși a avut însă curiozitatea să audă cântecul
acesta divin. De aceea a ordonat să fie legat de catargul corăbiei”.
1

8

nu pentru deambularea hazardată a eului prin vămile senzorial-sentimentale,
ci pentru insul guvernat de rațiune, pentru triumful diamantin al logicii, pe
care el însuși o celebrează în cunoscutul îndemn din Glossă ‒ „Nici încline a
ei limbă/ Recea cumpăn-a gândirii...” Cel care se vrea stăpân pe sine, deși
vrăjit de cântecul ispititor al lumii ori de sclipitorul ei spectacol, va proceda
ca Ulisse, obturându-și auzul ori adoptând privirea rece, detașată. A rămâne
în sine, „legat de catarg”, precum Ulisse2, înseamnă a nu da curs ademenirii,
oricât de tentantă și ispititoare, oricât de dulce în auz.
Efectele acestui cântec de sirenă al lumii, dulce-ademenitor,
asupra eului? Opinia poetului rostită în tonalitate ironic-retorică în aceeași
poemă e avertizatoare: „Se varsă înăuntru a aerului miere/ Slăbănogindu-ți
mintea și mândra ei putere/ Și acea socoteală măreață-mbărbătată/ A
sufletului mândru o întunecă îndată.” (Idem). Pledând astfel, Eminescu
percepe orice sentimentalism ieftin ca pe un moment de slăbănogire a ființei,
de abdicare de la limpezimea logică, de la verticalitatea spirituală, stare
creatoare, eminamente masculină. Sentimentalismul capricios de-naturează
ființa, căci tulburând sufletul, moaie simțurile și întunecă rațiunea: „Prea
dulce adormire în aer curge miere/ Și inima-ți bărbată devine de muiere/ Iar
mintea ta cu partea eicea nălucitoare/ Nu încetează forme a plămădi,
ușoare,/ Acele chipuri mândre, în cântec înțelese,/ Cu chipuri pătimașe le
umple ea adese.”(Idem) Formele de seducție ale lumii sunt, în fapt, tot atâtea
riscuri pentru eu de-a cădea pradă unor vane și trecătoare circumstanțe.
Eticismul eminescian avertizează ‒ a nu confunda iubirea profundă, un
balsam sufletesc tămăduitor ce întregește individul în plan spiritual, cu
frivolitatea și risipa inutilă a ființei.
Pentru poet rătcirea este o pierdere într-un fel de „zbor invers” 3 a
chipurilor mândre ale poeziei, pline de sens și de logică, în mistuitoare
fantasme iscate din porniri pătimașe. Astfel, destinul individului, poet sau ins
de rând, se desenează ca o sinusoidă cu ascensiuni și declinuri trasate de
răspunsurile eului la diversele ademeniri mundane.
În plan omenesc, fuga în codru sau pierderea în lume4constituie
răspunsul la astfel de chemări sau forme de seducție a muzicii mundane ce
Marisa Belmonte, Margarita Burgueño, Dicționar de mitologie, zei, eroi,
mituri și legende, Traducere din limba spaniolă de Daniela Ducu, All Educational,
2013., p.106: „…Odieseu, în ciuda faptului că-i implorase de nenumărate ori pe
membrii echipajului să-i dea drumul, a rămas legat de catarg. A reușit în același timp
să se delecteze cu muzica sirenelor fără să moară.”
3
Metaforă barbiană a eșecului poetic.
4
Alain Guillermou, Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu, Editura
Junimea, Iași 1977, p. 207: „Cei doi îndrăgostiți vor pleca lume, căci lumea, imensa
2
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smulge eul de sub puterea unor imperative familiale ori sociale 5, atrăgându-l
în hățișul existenței. Cum? În rândurile de mai jos, vizăm câteva poeme care
detaliază efectele cântecului seducător al lumii. Răspunsul optim al eului la
astfel de chemări ar putea fi rămânerea distinctă în sine, în tiparele clare ale
personalităţii şi individualităţii ‒ legat de catarg6 – un refuz deci. Însă, cel
mai adesea răspunsul este o cedare. Dar, respingând mereu tentațiile, s-ar
mai împlini oare, în felul lui, destinul uman, ar mai prinde el contur?
Protagonista din poemul Luceafărul este ademenită de vraja cuvintelor
frumosului paj, un „cântec de sirenă” pentru ea. Smulsă de vorbele de amor
ale lui Cătălin din melancolia visului ei de luceferi, de neatins, și totodată din
condiția de prințesă, moștenitoare a unei împărății, ea se pierde alături de
iubitul ei în largul lumii celei mari, într-o indistinctă condiție de femeie
oarecare.
Aceeași destin, desenat de chemarea
melodios-ademenitoare, ca un cântec venit
din largul vieții, îl împărtășesc Blanca din
Făt-Frumos din tei sau protagonista din
poemul similar, Povestea teiului.
Ascultând, ca pe o voce interioară,
chemarea codrului, o salvare pentru ea,
fata fuge de perspectiva unei vieți
monahale căreia o hărăzise tatăl ei,
pentru a-și ispăși el, astfel, păcatul din
tinerețe al procreării ei dintr-o iubire
nelegitimă. Mediul silvestru în care
evadează Blanca este pădurea cu jocul
spectaculos
de
lumini
și
acompaniamente melodice, un simbol
al peisajului mundan. „Dansul, muzica,
pădurea,/ Pe aceste le-ndrăgii...” îi
replică ea tatălui intransigent, „...Nu
chiliile pustii/ Unde plângi gândind
aiurea.”(Povestea Teiului) sau: „...Eu iubesc
lume este pentru poet, pădurea nesfârșită.” Iar pădurea, codrul, este lumea însăși,
putem adăuga.
5
Ibidem: „Codrul este pentru poet „o victorie asupra timpului, asupra vârstei și
asupra complicațiilor redutabile care amenință iubirea când ești un om făcut, când
locuiești într-un mare oraș, când povara convențiilor te copleșește.” afirmă
Guillermou.
6
Cf. Sofia Soulis, op. cit., p. 156: Ulisse….„le-ar fi spus navigatorilor că dacă
va încerca prin semne să-i roage să-l dezlege, aceștia să-l lege și mai strâns.”
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vânatul, jocul,/ Traiul lumii, alții lese-l.”(Făt-Frumos din tei) Prin urmare,
tentația spectaculară a vieții, cântecul ei de sirenă, acționează clar aici,
făcând-o pe protagonistă să repudieze condiția de schimnică.
În toate scenariile unor astfel de evadări în codru sau în lume,
ori în călătoriile prin lume, melodicitatea, muzica lucrurilor acționează ca o
chemare ce, până la urmă, trasează destinul indivizilor. Uneori melodia lumii
seduce melancolic eul și îl poate deturna din drumul său spre împlinire.
Dorul și melancolia trag mereu eul îndărăt, îl ancorează pe individ în trecut.
Melancolicii nu sunt inșii viitorului, căci nostalgia este o formă de regres
sufletesc spre lucruri și istorii apuse.
De pildă, fiul de împărat, Florin din poemul-basm, Fata în Grădina
de Aur, melancolizat de șoaptele și cântecele dulci din Valea Amintirii, în
care poposește spre a se odihni, se-ntoarce, cuprins de dor, la căminul
părintesc abandonând pentru moment drumul său de destin. La o a doua
încercare, când poposește în Valea Disperării, sunete și cântece bizare îl
înspăimântă și-l deturnează iarăși din drumul spre castel. Spaima sau teama,
ca și melancolia, obstaculează ființa. El reușește să ajungă la castelul în care
locuia aleasa inimii lui, procedând precum Ulisse: „Trecând prin Valea
disperării astupă/ A lui urechi să n-o audă-n șopot;/ În van se-ncearcă
calea-i s-o-ntrerupă/ Vuiri, murmure, s-o oprească n-o pot.” Vizitate de
prinț, spre a le cere sprijin și sfat, Sfintele înțelepte, Miercuri, Vineri și
Duminică îl atenționează să nu poposească în aceste văi seducătoare, ci să-și
urmeze nepăsător drumul spre ursita sa, spre castelul din Grădina de Aur.
Pe Blanca, din poemele mai sus amintite, cântecul de sirenă al lumii o
seduce într-un mod paradoxal, precum pe Oedip, și în chip erotic. Crezând că
se salvează de intransigența tatălui, ea avansează în inima codrului într-un
moment vesperal, pe „Când a serii raze roșii/ Asfințind în ceruri scapăt”,
într-un ritm orchestrat de lumea sălbatic-silvestră pe care-o iubea: „Umbra-n
codru ici și colo/ Fulgerează de lumine,/ Ea trecea prin frunze-n freamăt/ Și
prin murmur de albine.”(Făt-Frumos din tei). Aventura fetei este nu doar
captivare melodică, ci și seducție vizuală și olfactivă, freamăt, murmur,
cântec, zumzet, mireseme. În Povestea teiului: „Sara vine din ariniști,/ Cum
iroase o îmbată,/ Cerul stelele-și arată/ Solii dulci ai blândei liniști...”.
Vraja muzicală ce contextualizează anecdotica celor două poeme
sincronizează gesturile și stările fetei, marcând trei momente distincte ale
scenariului: ademenirea, seducția sau îmbătarea și vraja, și pierderea
eului în iubire și în lume. Izvorul situat într-un fel de centrum mundi sună
dulce-ademenitor: „În mijloc de codru ajunse/ Lângă teiul nalt și vechi/
Unde-izvorul cel de vrajă/ Sună dulce în urechi.” (Făt-Frumos din tei).
Duiosul „murmur de ape”e sporit de un misterios sunet de corn intonat de
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străinul frumos și himeric, (cu corn de argint la șold), răsărit ca prin farmec
în inima codrului, alături de izvorul cel de vrajă și de teiul vechi și sfânt
(Povestea teiului) sau teiul nalt și vechi (Făt-Frumos din tei). Sufletul trist al
fetei aude vocea lucrurilor ca pe o chemare sau ca pe o ademenire. Visul
celei ce iubește „vânatul, jocul”, „traiul lumii”, „dansul, muzica, pădurea” se
personifică masculin: „De murmur duios de ape/ Ea trezită-atunci tresare,/
Vede-un tânăr ce alături/ Pe-un cal negru stă călare.//[...]/ Flori de tei în
păru-i negru/ Și la șold un corn de-argint// Și-ncepu încet să sune/
Fermecat și dureros,/ Inima-i creștea de dorul/ Al străinului frumos.” (FătFrumos din Tei), sau: „Îngânat de glas de ape,/ Cânt-un corn cu-nduioșare/
Tot mai tare și mai tare,/ Mai mai aproape mai aproape;// Iar izvorul, prins
de vrajă,/ Răsărea sunând în valuri...” (Povestea teiului) Semn princiar,
cornul de argint este aici un instrument cu sensuri și funcțiuni ascunse.
Prezența calului alb, probabil un simbol unicornic, tovarăș fetei ‒ „calul
alb, un bun tovarăș”sau „calul ei cel ab ca neaua”‒ și prințul cu corn de
argint conduc scenariul spre o simbolistică erotică, unificatoare, plină de
mister.
Cornul fermecat, cornul de argint, cornul misterios ce, în alte poeme,
sună cu înduioșare din depărtările codrului, este, în Eminescu, un simbol
ermetic, cu conotații erotice și mistice subtile ce acutizează melodia vagă a
depărtărilor și stările fetei. Tânărul pe un cal negru, cu flori de tei în păr și
corn de-argint la șold se adaugă fascinației auditive iar momentul devine
seducție, îmbătare, vrajă: „Numai murmurul cel dulce/ Din izvorul
fermecat/ Asurzește melancolic/ Al lor suflet îmbătat” (Făt-Frumos din Tei),
sau: „Iară inima-i se împle/ De un farmec dureros.”; „Al ei suflet se
răpește”; „De-o durere, de-o dulceață/ Pieptul inima-i se împle” (Povestea
teiului). Tot contextul silvestru, cu izvorul din mijloc de codru și arborele,
teiul nalt și vechi, semantizează aici o conjuncție a contrariilor, masculin și
feminin, ce reverberează un altfel de cântec de sirenă, un ademenitor cântec
unicornic, cu pregnante conotații erotice, al cărui destinatar, de data aceasta,
este feminin. Blanca se pierde apoi în lumea largă alături de iubitul ei, într-o
cât se poate de comună condiție omenească. Căci rostul acestui cântec al
lumii este ademenirea și inserția individului în țesătura sau în spectacolul ei.
Melodia devine, în final, dulce și tandru acompaniament al pierderii de
sine a eului în iubire: „Dar ei trec, se pierd în codri/ Cu viața lor pierdută.”
(Făt-Frumos din tei) Jocul de umbre lunare sincronizează subtil atmosfera
misterioasă, vesperală, în care iubiții se-ndepărtează-n codru și în lume în
acompaniamentul melodic, tot mai îndepărtat, al cornului – „Se tot duc, se
duc mereu,/ Trec în umbră, pier în vale,/ Iară cornul plin de jale/ Sună
dulce, sună greu.” (Povestea teiului).
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Simfonia intonată de corn, predominant și simbolic aici, de murmurul
fermecat de izvor ‒ „izvorul cel de vrajă” din mijloc de codru, de freamăt de
frunze și zumzet de albine reprezintă seducția iubirii ca absorbirea
indivizilor spectacolul lumii. Într-un pianissimo 7 dulce-îndepărtat, cornul
revarsă în atmosferă sunetu-i blând pe când iubiții se estompează în spațiul și
timpul lumii: „Blându-i sunet se împarte/ Peste văi împrăștiet/ Mai încet, tot
mai încet,/ Mai departe... mai departe”.(Idem) Avem aici un ritm al
destinului, o ștergere lentă a identității și o integrare a eurilor în masa lumii.
Acesta e unul din răspunsurile la ademenirile cânteculuide sirenă.8

Teiul lui Eminescu de la Blaj

7

Remarcă a lui Alain Guillermou în op. cit. p. 211.
Desenele sunt reproduse din revista Dacia Eternă de la Deva

8
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IRONIM MUNTEAN
POEZIE CU DIAPAZON
Critic literar de rafinat estetism și de subtilă analiză
comparativă a literaturii române și universale (Viciu
nepedepsit, 2002, Lecturi de serviciu, 2009),
traducător poliglot de prestigiu: din și în limba
engleză (Ioan Es. Pop: Rugăciunea de antract, 2002,
Lumile livide, 2004, ediții bilingve, și Ionathan
Frazer, Al 27-lea oraș, 2007 – traducere din limba
engleză) din limba franceză (Fabrice Pataut:
Biblioteca din Alexandria, 2006, Henry de
Montherlant Carnete, Joacă-te cu această țărână, Cu
toate focurile stinse, 2011, împreună cu Ileana
Cantuniari și Irina Mavrodin) și din limba spaniolă (Felix de
Azua, Povestea unui idiot spusă de el însuși, 2006), romancier (Călătorul,
2006) convins ca și Milan Kundera, că este „un explorator al existenței...
Romanul nu examinează realitatea, ci existența. Iar existența este câmpul
posibilității omenești, tot ceea ce poate deveni omul, tot ceea ce este capabil
să facă” (Milan Kundera, L’Art du roman, 1986) Ion Crețu a selectat în
recentul său volum: Testament. Versuri din două lumi, Editura Grinta, ClujNapoca, 2014, reprezentative pentru structura poliedrică a scriitorului.
Cartea de versuri este, din păcate, cântecul de lebădă al poetului,
stins după doar două luni de la apariția volumului (la începutul lui
septembrie, iar decesul a survenit în 16 noiembrie a.c.), cu o copertă
concepută de autorul însuși și cu grafica expresivă a artistului plastic Eugen
Cioancă, de rafinată ținută tipografică și care ar fi meritat, indiscutabil, să se
constituie într-un eveniment editorial de notorietate. Titlul volumului, cu
ecouri argheziene, este premonitoriu: „În ziua când fi-va pe veci să dispar,/
O carte, prieteni, e tot ce vă las,/ O carte, atât, mirosind a tipar/ Și dorul de
ducă, cel făr-de popas./ Am fost și rămân un perpetuu hoinar” (Testament, p.
29), strânge în paginile sale doar treizeci și șase de poeme, nedatate,
redactate pe durata a mai mult de trei decenii, (ne mărturisea, nu cu mult
timp în urmă, că poemul Toamna, cu care se deschide volumul, a marcat
debutul său în 1980 în revista: „Orizont” din Timișoara) și caligrafiază
evoluția lirică și spirituală a unui degustător rafinat de mare literatură
(română și universală), dar și de artă în general – pe care o asimilează
14

profund și o transformă în suport esențializat pentru propria vocație
creatoare.
Autoportretul confesiv din rondelul - ars poetica care dă titlul cărții îl
definește drept „un perpetuu hoinar,/ Din viță subțire de nobili nomazi,/ cu
dorul de ducă, cel făr-de popas/ moștenit de la „Bunicul, cândva, s-a fost
vrut marinar/ Iar tata visează Floride și azi”, (p. 29) și aparține de stirpea
genialului poet aventurier Arthur Rimbaud atât de tentat de orizonturile largi,
ipostază confirmată și de poemul Fotografie sau One Way Ticket al cărui
motto: „Pe drumul pe unde merg eu/ Nu-i fântână nici pârâu...” este
edificator, poetul mergând „înainte,/ Îngrozit de gândul/ Întoarcerii din
drum,/ Eficace din slăbiciune,/ Curajos din teamă,/ Înspăimântător de
singur,/ Înspăimântător” (p. 59), mereu stăpânit de mirajul depărtărilor: „Deadorm o clipă mă trezesc la malul mării/ Corabie pirată cu pânzele umflate./
Prin ochi îmi zboară cârduri de păsări migratoare/ Urechile-mi vuiesc de
roți ce calcă șina...”. Călătoria poate fi fără întoarcere căci: „Partir cʼest
mourrir un peau”: „Eu plec câte puțin, cu fiecare boare/ Și-mi flutur, ca un
steag,/ desprinsă rădăcina./ Cu fiecare ceas – dar unde, cine știe?/ Alerg
descătușat, o slovă de hârtie” (Romero, p. 55).
Ipostazei de etern pelerin îi asociază pe cea de exilat, adresându-se cu
familiaritate celui de „La Pontul Euxin/ Anotimpurile vin pe schiuri/ Ochiul
tău acvilin/ Nu se mai deschide/ Spre un simț pur,/ Ci pentru lacrimi,
Ovide”. Poetul ajuns pentru al său „Ars amandi, Ars patiendi/ Cenzurată de
Crivățul August/ Pașaportul tău de exil/ Împărăție barbară./Pe tărâmul înalt
și îngust/ Soarele cu dinți de fiară/ Alăptează un copil” (Tristele, p. 51).
Similitudinile de hoinar exilat, ca Ovidiu, se acutizează în cazul său: „Ai
apucat pe un drum greșit? «Ai apucat pe un drum greșit» este un fel de a
spune,/ Fiindcă același drum care te-a dus de fiecare dată în același loc,/
Fără ezitare, fără ocoluri,/ Ți-a purtat pașii, pur și simplu, fără niciun motiv
anume,/ Pe nesimțite, pe meleaguri necunoscute, îndepărtate, ostile.”. Acea
plecare „În acel moment blestemat, viața ți-a scăpat de sub control” îl duce
la eșec, „Fiindcă de acolo de unde ai ajuns nu există drum de întoarcere”,
iar dacă a revenit acasă are conștiința unui rătăcit, un însingurat, pentru care
„Nu-i de mirare că nimeni nu-ți mai bate la ușă” (Elegie pentru cel rătăcit,
p. 91).
Ion Crețu se încadrează în grupul „autorilor de diapazon” pentru care
„scrisul ori e melodie, ori nu e nimic”. „La scriitorii de diapazon vibrația
trecută în sunete e factorul hotărâtor și pe ei îi recunoști după importanța pe
care o acordă primului vers... Dacă primul vers merge, totul merge. E ca
atunci când te fură cadența limbii și dacă ea „bate” totul curge de la sine”.
El face parte din familia cântăreților „cu ureche muzicală, spirite de natură
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prozodică” (una din cele patru familii creatoare pe care le definea recent
Sorin Lavric: Incubații). Sensibilitate neomodernă, Ion Crețu este un
simbolist de rafinată cultură, căruia nimic din ce-i este specific curentului
nu-i lipsește, un neoromantic, înclinat spre antiteze, opoziții, spre melancolie
provocată de efemeritatea ființei în fața timpului curgând ireversibil, tentația
spleen-ului autumnal, atracția în fața misterului, a tainei, a vagului,
indefinitului, a inefabilului. Ca orice simbolist caută realitatea transcendentă,
dincolo de aparențe. Pentru poet lumea sensibilă nu-i decât reflectarea unui
univers spiritual, ideea, impresiile trebuind să se exprime prin analogii
exterioare, prin Corespondențe muzicale (cheia universului) ca Ch.
Baudelaire, P. Verlaine, dar și prin culoare, poetul resimțind influența
pictorilor impresioniști: Cl. Monet, Degas și Renoir. Ion Crețu este o natură
hibridă, percepe lumea în melodii și o simte în culori, topind în formula sa
poetică predominant simbolistă (folosirea simbolului, cultivarea senzațiilor
coloristice, muzicale, olfactive, a sugestiei, cu muzicalitate interiorizată) și
„audiția colorată”, sinestezia, și o înclinație spre parnasianism, cultivând
forme fixe (sonet, rondel), spre perfecțiune formală, inspirație savantă și
lipsa, aparentă, a unui fond emotiv cu o răceală și o solemnitate
programatică. La Ion Crețu sensibilitatea fuzionează cu tema poetică iar
actul liric ajunge act existențial, trăiește sentimentul trecerii timpului,
reflectă asupra vremii care nu se mai întoarce, este îndurerat că își pierde,
clipă de clipă, viața și poezia sa se încarcă de un aer nostalgic și melancolic,
convingându-ne că ființa este doar fărâmă pe pământ, condiția umană își are
limite destinale, totul este trecere, Mare Trecere. Dintr-un haiku metaforic,
dens reflexiv aflăm: „Inserăm/ Când ne mutăm umbra spre Răsărit/ Precum
o relicvă fragilă/ Își trece povestea din istorie în mit” (Amurg) (p. 7). Asupra
curgerii heraclitiene a vieții, a timpului, cugetă propriile versuri: „Timpul nu
ne dă târcoale/ El își croiește vadul prin noi/ Asemenea unui râu învolburat/
Prin muntele cel mai îndărătnic” (Meditație, p. 49), fiind însoțite de mottoul lui J. L. Borges: „Voir quele fleuve est fait de temp et eau”. Apropierea
scadenței este marcată și prin refren triplu cu ecouri mitice așteptând împăcat
alunecarea prin lumină, fără să se înspăimânte și încercând să se bucure: „Se
apropie ora, știu bine,/ Aud cum îmi bate în tâmplă: tic-tac./ Resemnat, eu
alunec tăcut, în uitare,/ Mai departe, mai mic, mai sărac./ Se apropie ora,
știi bine,/ Stai lângă mine o clipă, te rog,/ Și spune-mi povestea aceea cu
zâna, iubită/ De un cerb ce s-a vrut inorog” din nou puse sub semnul unui
motto dintr-o doină: „Tot am zis mă duc, mă duc,/ Dar nimeni nu m-a
crezut” (Ora, p. 67). Melancoliei romantice nutrită de sentimentul Marii
Treceri, prezentă și la Eminescu, de care poetul este fascinat: „De piatra
treceam printre spini,/ În noaptea de spini, spre coroană,/ Părea că tu mă
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chemi din icoană,/ Dincolo de inocență și vini./ Orb, eu muream mai
departe,/ Piatră cu aripi eram/ Lacrima ta n-o vedeam/ Îmblânzitoare de
moarte” (Piatră cu aripi, p. 43) sedus: „Cuvântul tău este glob de lumină/
Mă scol din mormânt și dansez peste ape,/ Doamne Mihai, am trăit prea
puțin fără vină,/ De patima ta nu am fost destul de aproape/ Pe frunte îmi
crește o coroană de tei/ Și lacrima ta înflorește la mine sub pleoape”
(Nedumerire, p. 45) i se adaugă spleenul simbolist bacovian într-un decor
autumnal, încețoșat, de factură impresionistă, plin de simbolul vidului
existențial când „Zilele atârnă pe sârmă” (spânzurate deci n.n.) iar ființei
„Cerul îți pune pe gură o pernă,/ Privirea se-neacă de fum și de ceață;/
Pâlpâie o gaură neagră în spate/ Și nici o lumină în față” (Spleen de
noiembrie, p. 37). Înserarea, miază-noaptea, Amurgul, Apusul, abundă
într-un pastel autumnal în care sugestia este realizată printr-o tehnică
expresionistă, iar culorile sunt concentrate și devin strigăte ale trăirii, ale
sufeltului agresionat, caligrafiat cromatic: „Lumina-mi sângeră pe mâini/ Ca
o pădure-njunghiată,/ O haită roșie de câini/ Mă latră-nfiptă-n beregată/
Adorm cu fața spre Apus,/ Pe-o imagine trucată/ Cuvântul care nu s-a spus/
E spumă galbenă, amară.../ De câte ori visez o vară,/ Te văd, my love,
căzând, încet, în sus” (Toamnă, p. 71). „Vis al morții eterne e viața lumii
întregi”, viața este vis și pentru poet în Rondelul vieții e o continuă
înfruntare cu moartea, între lumină și înserare, între cer și himere, între
cercul existențial și linia frântă destinală, mereu „pândiți de severa tăcere”
întrebându-se constant: „Viața, să fie o simplă părere?/ Gândul – eroare
dospită-n amiază?/ Linia frântă mă strigă, mă cere,/ Cercu-mi șoptește:
viază, viază” (p. 35). Poetul vede „Viața ca o povară” compunându-și un
„portret de actor în viața de toate zilele”, actor pe scena lumii prin
comparație cu interpretul din filmul Cele 400 de lovituri (Jean Pierre-Leaud)
fiind convins că: „...viața când îți sare în spate,/ N-ai nici o scăpare, ești
pradă sigură/ Știm asta din propria experiență:/ Pe unde trec las o dâră
lungă de sânge/ Pe care se înghesuie lupii s-o lingă”. Fiind asemenea
interpretului din film „obosit, mai singur, mai nefericit,/ Exilat într-o țară
străină,/ Fără slujbă, fără nicio speranță,/ Și toată viața în spatele lui să-l
răpună.../ Luând asupra lui toate relele lumii” (p. 85).
Iubirea este Ispită, proiectată în mit prin laitmotivul calului, coborând
din planul fizic în cel psihic și pierzându-și funcția pozitivă de instrument de
povară, deplasare sau agrement și devenind în cadrul visului imaginea unor
atribute catharthice: calul agresează, cotropește, manifestă o covârșitoare
forță de seducție și sexualitate. Cal și călăreț se contopesc în această imagine
a călăririi, cu atâtea conotații de seducție, „călăreața alergându-și calul”:
„Calul mănâncă jăratic,/ coama lui este flacără-naltă;/ Călărețul are un aer
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hieratic/ În șa când se saltă./ Drumul se zbate-ndelung sub copită/ Călărețul
are zâmbet de fată/ Calul este această imensă ispită/ În care cădem
câteodată” (p. 17).
Idealul feminin este livresc, descins din Evul mediu francez, din
poemul eroic La Chanson de Roland, „alba și frumoasa Durendal”, coborâtă
din legendă: „Bătrânii spun c-aud ades la Roncevaux/ Un nechezat prelung,
sfâșietor, de cal/ Și noaptea spun că văd, plutind într-un halo/ Pe-o aripă de
nor, frumoasa, Durendal./ Oriunde s-au fost dus, eroii dorm în mit”
(Inscripție pe o sabie, p. 41) sau din Romanul Mesei Rotunde îndrăgostiții,
după ce „Pornim călări la drum, ca Erec și Enide/ Treziți la viață, brusc, dea lumii clevetire./ Tăcerea între noi stă dreaptă ca un zid/ Când Tabla
Rondă iar e vie-n amintire./ În mine s-a pornit a bate-un vânt torid/ Din
rădăcini uscând viteaza-mi împlinire,/ În patu-ți voluptos m-am cufundat
avid/ Uitând în el de-Artus și tu de-a ta menire” rămânându-și singuri, până
la urmă „uniți într-o armură” și abandonând iubirea de pripas. Între
îndrăgostiți este „Atracție”, dar și despărțiri resemnate în peisaj hibernal: „În
dosul unui geam aburit de vagon/ ți-am zărit pentru o clipă/ Chipul,
resemnat/ absentă la tot ce ți se întâmplă./ Tramvaiul te ducea, pradă
ușoară./ De-atunci n-am mai auzit despre tine/ Nimic, niciodată.” (Peisaj de
iarnă. Pentru Sil. P. 19).
Nu foarte des poetul portretizează chipul celei dragi: „Ochii tăi,
iubito – pumnale subțiri,/ Cu care mă fulgeri mortal în priviri/ Dinții tăi,
colți violenți și tăioși,/ cu care mă spinteci, mă rupi, mă descoși/ Buzele tale
– neliniștite valuri feline/ Care-mi pictează pe piele nocturne, marine./ Dar
mai ales brațele tale cu nervurile lungi,/ Cu care, iubito, mă ții, mă legeni,
mă alungi...” (Medalion, p. 47). Între îndrăgostiți este „Alchimie” consumată
în peisaj inefabil, sacralizat, caligrafiat, vizualizat cromatic, oximoronic și
sinestezic: „Tăcerea vibrează – izbită de stele,/ Inima mea pâlpâie, iarăși,
când picură încet/ sângele tău parfumat în venele mele” (Alchimie. Pentru
Lori p. 61). Este prezentă și o dureroasă Înstrăinare: „Cuvintele mele nu mai
ajung la tine./ Fragile, se frâng de tăcerea ta incoloră, zid transparent”
(Înstrăinare. Pentru C.).
Poet de diapazon călăuzit ca și Paul Verlaine de principiul estetic
„Muzica înainte de toate”, Ion Crețu soarbe în impresionanta diversitate de
specii lirice cultivate (pastel, meditație, elegie, fantezie, romanță, rondel,
sonet, haiku, doină, colindă) gama întreagă muzicală pendulând între spiritul
reflexiv, concis, dens, aforistic (Meditație) și cel melancolic, elegiac (Elegie
pentru cel rătăcit, Colind). Excelează în fantezii-compoziții muzicale prin
cuvânt, în formă liberă, cu caracter de improvizație, de virtuozitate, cu ecouri
din Frèdèric Chopin, dar și prelucrând melodii și cântece populare, Fantezie
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de iarnă este un poem de atmosferă, cu eroi de baladă – haiduci petrecând în
tonalitatea cântecului de lume, de dor și inimă albastră, în structuri strofice
cu evidentă rigoare clasică și melos de doină „Adoarme haiducul vegheat de
securea/ Întinsă alături de dânsul pe pat/ În timp ce pustie, visează pădurea/
De doină și pas voinicesc legănat” (p. 57). Orchestarea sentimentelor este
realizată de virtuozitatea versificației și prozodiei predominant clasică (ritm,
rimă și structuri strofice diverse: distih, terțină, catren, sextină, octavă,
decimă) dar și vers liber urmând tensiunilor sufletești. Dar Ion Crețu nu
exclude nici percepția în culori a lumii, pastelul impresionist, are și puseuri
expresioniste, vizibile în imagini cromatice, sculpturale, sinestezice: „Aerul
ninge-albăstrui/ Ca un parfum pentru zei./ Ninge pe albe statui. Sânii și
umerii ei” (Portret în marmură. Dianei de Goujon) și picturale: „Prin partea
albastră verde roșie galbenă/ A viselor mele necunoscute” (Fantezie. Doi p.
79).
Un liric livresc, intelectualist aliind emoția cu spiritul în sensul poeziei lui
Alexandru Philippide, mare cunoscător al literatuii universale, din care a
tradus atâta.

ION CREŢU
1972 - 2014

PIATRĂ CU ARIPI
De piatră treceam prin spini,
În noaptea de spini, spre coroană,
Părea că tu mă cherma-i din icoană,
Dincolo de inocenţă şi vini.
Orb, eu muream mai departe,
Piatră cu aripi eram,
Lacrima ta n-o vedeam
Îmblânzitoare de moarte.

NEDUMERIRE
Cuvântul tău este glob de lumină.
Mă scol din mormânt şi dansez peste ape.
Doamne Mihai, am trăit prea puţin fără vină,
De patima ta nu am fost destul de aproape.
Pe frunte îmi creşte o coroană de tei
Şi lacrima ta înfloreşte la mine sub pleoape.
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Pe mine, Înaltule, pe mine mă vrei
Să-ţi port inocenţa, povară prea grea
Prin valea de piatră? Şi dacă-i aşa,
De ce nu e nimeni pe urmele paşilor mei?
TESTAMENT
Am fost şi rămân un perpetuum hoinar,
Din viţă subţire de nobili nomazi
Bunicul, cândva, s.ar fi vrut marinar
Iar tata visează Floride şi azi.
Cu vorbe şi bani m-au tentat în zadar,
În posturi de urci, mai degrabă decazi,
Am fost şi rămân un perpetuum hoinar,
Din viaţă subţire de nobili nomazi
În ziua când fi-va pe veci să dispar,
O carte, prieteni, e tot ce vă las,
O carte, atât, mirosind a tipar
Şi dorul de ducă, cel făr-de popas.
Am fost şi rămân un perpetuum hoinar.

ODIHNĂ
M-a lovit o frunză drept în umăr –
Sabie autumnală cu tăişul mut;
Dragostele mele, câte-au fost la număr
Fost-au, oare, aevea, s-au mi s-au părut?
Trece-un stol de păsări înspre miază-nopate,
Dulce mângâiere când etşi cunoscut
Pleacă-ncet, pe vârfuri, şi vorbesc în şoapte
Toţi acei pe care, cândva, i-am iubit.
Timpul ne trimite semnele uitării,
Darul lui tardiv, darul lui sublim;
Răstigniţii pe alba cruce a iertării
Stăm o clipă singuri să ne odihnim.
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TRISTELE
La Pontul Euxin
Anotimpurile vin pe schiuri.
Ochiul tău acvilin
Nu se mai deschide
Spre un sunet pur,
Ci pentru lacrimi, Ovide
Roma, colorată ca un abajur
Se topeşte în laviuri.

Ars amandi, Ars patiendi
Cenzurată de Crivăţul August
Paşaportul tău de exil
Împărăţie barbară.
Pe ţărmul înalt şi îngust
Soarele cu dinţi de fiară
Alăptează un copil.

SPLEEN DE NOIEMBRIE
Zilele – atârnă pe sârmă, în curte –
Cearşafuri murdare şi ude;
Dacă mă strigi, sufocată de ziduri,
Duminică, oare cine te - aude?
Cerul îţi pune pe gură o pernă,
Privirea se-neacă de fum şi de ceaţă;
Pâlpâie o gură neagră în spate –
Şi nici o lumină în faţă

21

TRERESIA BOLCHIŞ TĂTARU

Tablou pentru EMINESCU (I)
Cât îl cunoaștem, ca om, pe Eminescu?
A nu se crede că am scris aceste rânduri, din orgoliul
de-a intra în rândul biografilor poetului național.
Departe de noi asemenea gânduri. Dacă totuși am
ajuns la acest text este dintr’o fericită întâmplare,
care punându-ne să ne documentăm într’o direcție,
am dat de niște date, despre Eminecu, uimitoare
pentru un profan! Și profani suntem toți cei ce nu
ținem de un anumit domeniu. Pentru că bucuria nea inundat, dorim să’i inude și pe alții, mai ales pe
cei din tânăra generație, peste care se revarsă otrava
mercenarilor postdecembriști și postmoderniști,
încălecați peste cultura românească pe care încearcă, cu
nerușinare să o transforme în noncultură, decretând că
„Eminescu este cadavrul nostru din debara”, acești culturnici de azi, epigonii
politrucilor de ieri, punându-se în frunte ca reprezentanți ai poporului român!
Pentru acest tineret debusolat, care’și caută un model, încercăm să prezentăm
cât de veridic posibil, tabloul „Poetul(lui) nepereche”. Noi, românii, trăim cu
imaginea poetului național, formată de-alungul timpului, precum și mai rău,
azi, după care acesta a trăit și a murit în mizerie, pentru că, n’a fost în stare
să’și câștige existența! Și asta pentru că Eminescu, după limbajul comun,
„nu’și făcea datoria”... Deci Eminescu ar fi fost un chiulangiu și un pierdevară, de aceea și-a pierdut locul de muncă, după cum suntem lăsați a crede, din
biografia lui, învățată în școală și înafară, după care ca toți „artiștii” mai mult
sau mai puțin închipuiți, neserioși, modele de ieri și azi, și Eminescu ar fi fost
unul din aceia care iubind boema de hai hui, nu mai avea suport pentru
viață. Absolut fals și uimitor că niciun biograf nu ne prezintă omul, Eminescu.
Inclusiv în școală, se merge după același șablon al vieții scriitorilor sau a unor
personalități: câteva date biografice, ca într’un formular de înscriere undeva la
un Institut, sau cerere de serviciu, ceva din operă și tot ceva, despre operă și
cam atât. Inclusiv intelectualii noștri, formați în comunism cunosc foarte puțin
din opera poetului național, au rămas cu: „Tu ești Mircea? Da’mpărate!”... dar
neapărat cu: „Zdrobiți orânduieala cea crudă și nedreaptă/ Ce lumea o împarte
în mizeri și bogați.../ cu câteva din versurile care se cântă și poate încă, cu
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ceva în plus, după cum fiecare a avut, nu interesul, ci nevoia sufletească să știe
mai mult, să citească ceva din opera eminesciană, doar că aceștia sunt destul de
puțini. „Fiind băiet păduri cutreieram” De unde aceste imagini false? „Din
viața lui,” se va spune. Oare, chiar așa? Pentru că tatăl său, Gheorghe
Eminovici, bucovinean, venit în Moldova de tânăr, ca ispravnic la o moșie
boierească, crescut la nemți scria și vorbea nemțește, dorea ca și fiii săi să
cunoască această limbă. Așa, Mihai Eminovici, ajunge elev la NationalHauptschule, școala germană din Cernăuți. În clasele primare a stat în gazdă la
profesorul-preot de Blaj, Aron Pumnul, care i-a fost și învățător. Acesta,
participant la revoluția din 1848 din Transilvania, spre a se sustrage
persecuției care a urmat pentru revoluționarii învinși, s’a refugiat la Cernăuți.
Elevul Mihai Eminovici, în 1859-60, cls a III-a,(primară) din 82 de școlari a
ieșit al cincilea. După școala primară urma „gimnaziul” „partea de jos”,
respectiv cursul inferior, aici se începea iarăși de la cls I-a, care după școala
noastră de azi, corespunde clasei a V-a. Mihai a fost înscris la K.K OberGymnasium[ Kaiserlichâ Königliches Ober - Gymnasium,= gimnaziul
imperialregesc superior(=liceul imperial-regesc)] din Cernăuți, o clădire
mohorâtă, ca de ospiciu. Clasa a I-a a mers binișor. În clasa a II-a, în 1862-63,
a mers rău; „tâlharul” după vorba tatălui său, Gheorghe Eminovici, a fugit de la
școală, l-a prins, l-a legat cobză și l-a adus înapoi, elevul a rămas repetent.
Pătrunzând atent în viața și psihicul copilului și adolescentului Mihai
Eminovici, se constată că el nu repudia școala din lenevie, din contră, el căuta
ceva ce școala aceea nu’i oferea și nu’i putea da. Pe el îl chinuia demonul lui,
acel microb al creației, care avea nevoie de libertate, de cunoaștere, de hrana
poeziei, a literaturii, de viață. Spațiul organizat în care era obligat să trăiască în
liceul acela mohorît îl sufoca, nu’l putea suporta de aceea a căutat să iasă din
el. Căuta spațiul neorganizat, „haotic” al naturii, care oferă libertate spiritului,
libertatea de creație care pentru poetul înnăscut în el, reprezenta, tot! Nu era
altceva decât nevoia biologică, naturală, de-a trăi în natură și prin natură, în
spațiul său ancestral, neorganizat. În vreme ce frații lui străbăteau moșia de la
Ipotești, călare, Mihai, cu o carte în mână și doi-trei covrigi, cutreiera pădurile,
se înfunda într’un bordei la vreo babă, sau la stână, dormea pe malul apelor.
Din această viață trăită „natural” s’a născut creația: „Fiind băiet păduri
cutreieram/ Și mă culcam lângă izvor,/ Iar brațul drept sub cap eu mi’l
puneam,/ S’aud cum apa sună’ncetișor:/ 2) „Un freamăt lin trecea din ram în
ram/ Și un miros venea adormitor/Astfel ades eu nopți întregi am mas,/ Blând
îngânat
de-al
valurilor
glas/(...)
„De
la
14
ani...”
Mihai a fost al șaptelea copil din cei unsprezece, ai soților Gheorghe și
Raluca Eminovici, născută Jurașcu, din Joldești, de la care poetul a moștenit
frumusețea fizică și morală, caracterul. Trei dintre copii au murit de mici, alții,
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de timpuriu, ca Șerban, medic la Berlin mort de tuberculoză, cu fenomene de
alienație, la 33 de ani. La o anumită vârstă adultă au rămas doar patru: Aglaia,
Harieta, Matei și Mihai. Într’o scrisoare adresată prietenului său, Samson
Bodnărescu, la care locuise un timp, la Iași, datată, Berlin, FebruarieSeptembrie, 1873, spune: „Iubitul meu, Aș fi dorit ca să nu fi trebuit să’ți scriu
această epistolă, nici pentru tine, pentru că te expune la o supărare, nici pentru
mine, căci ea’ți va deschide fereștile spre-a te uita într’o casă care n’aș fi dorit
s’o cunoască nimenea în lume, a mea adică.” După ce vorbește despre tatăl său:
„Sărac și împovărat de o familie grea (șapte copii), e cu toate acestea înzestrat
c’o deșertăciune atât de mare încât ar putea servi de prototip pentru acest viciu,
după părerea mea cel mai nesuferit din lume” și după ce spune că datorită
acestui „deșert” al tatălui său, acesta „voia a face din fiecare (din fiii lui) din ei
om mare și sfârșea prin a’i lăsa cu studii neisprăvite, risipiți prin străinătate,
fără subzistență, în voia sorții lor. O familie grea, îngreuiată încă prin
deșertăciunea îndărătnicului bătrân și întristarea mea cea mare este că eu ajut
de-a [o]ngreuia prin nefolositoarea mea esistență. Nu crede însă cum c’o fac
din impuls propriu. Deja de la al 14-a și pân’ la al 20-lea an mi-am câștigat
pâinea singur,(subl.n) într’o viață aventuroasă și plină de nemulțămiri și am
făcut-o aceasta cu deplină conștiință a sacrificiului, iar nu din capriții
copilăroase, precum protestam foarte des față cu cunoscuții mei, căci voiam
mai iute să trec de-un lucru rău decât de fiul unui om sărac și van.”
Deci așa cum spune, de la 14 ani..., în primăvara lui 1864, mergând la
Cernăuți spre a se pregăti în particular pentru școală, se luă după trupa TardiniVlădicescu, care dădea spectacole acolo pentru prima dată. „Demonul” lui îl
împinge spre nevoia de viață, de aventură, de creație. A ajuns la Sibiu unde
fratele său, Niculae, studia juridicele în limba română. Știrile spun că poetul ar
fi obținut certificatul de cls. a III-a de la gimnaziul catolic din Sibiu. Care
gimnaziu catolic? În Sibiu, nemții sași erau evanghelici. Să fi existat un
gimnaziu catolic unguresc? Posibil, dar aici Eminescu nu putea depune
examen, căci el nu vorbea ungurește, decât românește și nemțește.
Documentele Wikipedia arată că la Sibiu a existat un gimnaziu catolic
înființat de iezuiți, la 1692, cu limba de predare, latina. Înseamnă că nu toți
sașii sibieni au trecut la reformă. Din 1849-1868, limba de predare era
germana, iar școala se numea Statsobergymnasium. Din 1868 s’a predat în
ungurește și purta numele de Állami Fögymnasium. Din 1870 s’a numit
Gimnaziu de Stat, care a devenit Liceul „Gheorghe Lazăr”, azi Colegiul
„Gh.Lazăr”Sibiu.
Trupa pleca la Brașov. Poetul pleacă și el în Octombrie 1864, la Botoșani,
unde intră ca practicant la Tribunal și rămâne până în Martie 1865, când se
repezi la Cernăuți spre „a urma studiile colegiale” în particular, dar acolo
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întâlni din nou trupa Tardini și din nou se luă după ea. Cu trupa ajunse în
„străinătate” la Brașov, dar în toamna lui 1865 reapăru la Cernăuți. Locuia în
casa idolului său, preotul-profesor Aron Pumnul care era foarte rău bolnav și
cu o „muiere” rea care’i scurtase zilele și’l ținea ca pe „Pegas în jug” (G.
Călinescu). Profesorul îl puse bibliotecar. În Ianuarie muri profesorul și fostul
lui elev, cu jale îi dărui o poezie ‒ La moartea lui Aron Pumnul: „Îmbracă-te în
doliu, frumoasă Bucovină,/ Cu cipru verde’ncinge antică fruntea ta;/
C’acuma din pleiada’ți auroasă și senină/ Se stinse un luceafăr, se stinse o
lumină,/Se stinse o dalbă stea!(2,3,4,5)” În această perioadă trimite versuri la
„Familia” lui Iosif Vulcan care resida la Oradea, dar revista apărea la Pesta.
Vulcan îi publică prima poezie, De-aș avea..., în numărul din 25 Februarie-9
Martie, 1866, prezentându’l cu laude și după cum știm, îi schimbă numele din
Eminovici, în Eminescu. După el și alți frați se vor numi așa. „De-aș avea și eu
o floare/ Mândră, dulce, răpitoare/Ca și florile de Mai,/ Fiice dulce a unui plai,/
Plai râzând cu iarbă verde,/ Ce se leagănă, se pierde/ Unduind încetișor,/
Șoptind șoapte de amor:/ 2) De-aș avea o floricică/Gingașă și tinerică,/ Ca și
floarea crinului,/ Alb ca neaua sânului...3)” Eminescu la Blaj. Să’și dea
examenele,
Spre sfârșitul lui Mai, 1966, Eminescu descinde la Blaj. Biografii lui se
întreabă:„Ce-a căutat Eminescu la Blaj?” Răspunsurile sunt de mai multe
feluri: hotărât, un imbold au fost istorisirile lui „Arune” Pumnul despre
„locul de unde a răsărit soarele românismului!” și legat de aceasta, despre
„școlile Blajului!” Cum tânărul învățăcel era crescut într’un patriotism sănătos,
atât în familie cât și de către Aron Pumnul, el trebuia să vadă aceste locuri și
desigur să’și continue școala și cu asta să reia bunele relații cu tatăl său. Curios
lucru, că unii biografi susțin că Eminescu ar fi încercat să obțină clasa III-a de
gimnaziu, pe care a pierdut-o la Cernăuți, alții susțin că tânărul ar fi dorit să
„sară” peste câteva clase și să obțină certificat chiar de cls. a VII-a(!), în vreme
ce după alții s’ar fi prezentat la examenul de limba greacă, dar profesorul, și
desigur preotul, Alimpiu Blăjan, l-ar fi respins, l-ar fi „buctat” l-ar fi „căzut” la
examen. De aici una din imaginile false, după care Eminecu n’a fost „ajutat” în
școlarizare, la Blaj iar profesorul Alimpiu, după unii, Olimpiu Blăjan, după
alții, rămâne cu peceta oprobiului posterității, un profesor blăjan care „l-ar fi
nedreptățit” care „nu l-ar fi ajutat” pe Eminescu ș.a.m.d. Alți biografi susțin
altceva, după care, Eminescu s’a prezentat la examenul de elină, profesorul
Blăjan l-a luat, i-a dat foaia pe care să scrie, l-a dus și l-a închis într’o sală de
clasă, lăsându’l să lucreze. După timpul stabilit, profesorul s’a prezentat la
verificare. L-ar fi găsit pe tânărul candidat cu foaia albă și cu ochii parcă
înlăcrimați. Aici, cei de azi, corupți până la nu se mai poate, pot spune: „ei și
ce? Profesorul ăla nu putea închide ochii și să’i dea elevului examenul căci
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doar la ce’i folosea limba greacă”(?!) Ei uite, că n’a putut și nu putea! După
cum erau oamenii atunci, corect a fost și unul și altul! Eminescu nu se putea
minți pe sine. A mers doar pe adevăr, urmând a’i suporta consecințele. Nu
cunoștea greaca și după cum îl caracterizează cei ce l-au cunoscut la Blaj: „n’a
cerut și nu cerea nimănui nimic!” Aici mai există o neconcordanță: unii susțin
că s’ar fi prezentat la examenul de elină în Iunie-Iulie, alții că ar fi așteptat
până în Septembrie, ceea ce nu este de crezut, căci după cum spune Ștefan
Cacoveanu, ‒ un „maturizant” adică absolvent de liceu ce urma să’și dea
bacalaureatul ‒ la care a locuit Eminescu de cum a venit în Blaj și până în 15
Iulie, când Ștefan după bacalaureat a plecat acasă, la țară și a vrut să’l ia și pe
Eminescu cu el, acesta i-a răspuns că rămâne în Blaj unde urma să’i trimită
tatăl său banii pe care însă, la Blaj, nu i-a primit niciodată, dar nici de examen
nu s’a mai pomenit. Dar mai există încă o versiune, după care unii ar fi cercetat
documentele școlare blăjene din anul, vara lui 1866 și Eminescu nu apare
nicăieri înscris la Blaj, nici ca școlar ordinar, nici ca extraordinar! Atunci? Se
pare că rămâne valabilă versiunea după care Eminescu și-ar fi luat certificatul
de clasa a III-a la gimnaziul catolic din Sibiu.
Cu traista’n băț
Cu traista’n băț s’a pornit spre Blaj, fără să mai treacă pe acasă pe la
Ipotești unde bântuia o epidemie de holeră. Pornise din Cernăuți pe drumul
militar, construit de austrieci, cu populația satelor, spre Transilvania, în
perioada 1786-1808, de la Saytin, Cernăuți, Storojineț, Vâcov, Marginea,
Solca, Gura Humorului, Câmpulung, Vatra Dornei pe valea Dornei, Bistrița,
Reghin. Ajuns la Târgu Mureș, la hanul „Calul alb” întâlni doi seminariști
îmbrăcați în straie naționale, Ion Cotta din Bicaz și Teodor Cojocaru, din
Corbu, care îi auziseră de nume. Citiseră despre el în „Familia”, îl luară în
căruță până la Blaj. Eminescu își nota mereu într’un carnet expresiile populare
sau făcea însemnări despre locuri. Trecând prin Târnăveni, stând cu
seminariștii la un popas, le-a declarat: „Domnilor, eu sunt poet și vreau să’mi
adun material” la care cei de față, mirați, căutau să împace intelectualul, cu
înfățișarea sa!... Aici apar alte două nepotriviri: unii biografi, ca și Cacoveanu,
care de a doua zi de la sosire l-a luat să locuiască la el, susține că Eminescu a
sosit la Blaj la sfârșitul lui Mai, alții, ca și Călinescu de exemplu, dau date
„exacte” de trecere prin Târgu Mureș, Târnăveni, dar care se cam încurcă,
odată apare, 5 Iunie, apoi 3 Iunie. Tot la fel, Călinescu susține că,
memorabilele cuvinte, Eminescu le-ar fi rostit la Târnăveni, după alții, în
căruță spre Blaj, în vreme ce își făcea notițe. Dar asta nu este atât de important
cât constatarea, că: „Eminescu dobândise deja conștiința de poet, pe care o
26

afirmă public”(Călinescu). Ajunși pe dealul Hula, de unde se deschide toată
panorama Blajului, poetul se ridică în picioare și mișcându’și căciula cu gesturi
largi, (n’avea pălărie) exclamă: „Te salut din inimă, Roma-Mică. Îți
mulțumesc Dumnezeule, că m’ai ajutat să o pot vedea!” Încă din seara sosirii,
„orașul fierbea” zice același Cacoveanu „Eminescu este aici!” Surprinzător este
cât de cunoscut era deja, Eminescu, la Blaj, ca poet, în Mai 1866, el
publicând în „Familia” abia de la sfârșitul lui Februarie a aceluiași an, când îi
apăru pentru prima dată numele în revistă. Dimineața s’au dus cu toții în piața
din fața gimnaziului unde se întâlneau studenții, să’l vadă. Acolo au făcut
cunoștință: „Era un tânăr între 16-17 ani, de statură mijlocie, frumos, roșcovan.
Avea un păr negru dat îndărăt și lung, părea a nu fi fost tuns de un an de
zile. Era într’un surtuc de peruvian negru, ros, scurt la mâneci și rupt în coate;
în niște pantaloni de altă culoare (gălbui mi se pare) scurți, de i se vedea de sub
ei până la înfășurări, ciobotele scâlciate și prăfuite. Pe cap purta, deși era cald
deja, căciulă neagră, grea, săoasă, de miel. Nu știu cum să îmi explic
împrejurarea, că acest exterior neglijat nu ne era bătător la ochi. (...) și apoi la
un talent așa de mare cum îl țineam noi, (elevii de liceu, studenții) ni se părea
cumva naturală această lăpădare de sine. Mai bătătoare la ochi... că deși era în
vârstă de 16-17 ani, și deși te punea în uimire cu iscusimea și cunoștințele sale,
îndeosebi pe teren literar, avea numai două clase gimnaziale, făcute la
Gimnaziul German din Cernăuți.” Curios: abia că’i fusese publicat numele, cu
trei luni în urmă și studențimea blăjană îl cunoștea, în vreme ce Titu
Maiorescu, după patru ani se întreabă: „Cine este acest Eminescu?” În Martie,
1870, cînd Eminescu începe colaborarea la „Convorbiri literare” revista
„Societății Literare Junimea” întemeiată în 1863, iar revista în 1867, redactor și
director era Iacob Negruzzi, jurist, prozator, dramaturg, poet, critic și istoric
literar. Acesta spune în Amintiri din Juminea că primea zilnic pachete de
manuscrise, poezie și proză pentru revistă. Cu indiferență se apucă să citească
și Venere și Madonă trimisă de Eminescu. De la a treia strofă i se deșteptă
interesul care mersese crescând până la capăt. A doua zi de dimineața s’a dus
cu poezia la Maiorescu, care a decretat: „Ai dreptate, aici pare a fi un talent
adevărat” dar, „Cine este...” (Apud, Săluc Horvat) Apoi, se crede că poezia se
referă la Bălăuca, dar poetul a cunoscut-o pe Veronica abia în 1872! Nu bea,
nu fuma, nu juca cărți...
S’a impus blăjenilor prin frumusețe și distincție fizică, cât și prin graiul lui
românesc limpede, elegant și frumos pe care’l folosea. Asta uimea cu atât mai
mult cu cât venea din școli străine știut fiind cum strică limba cei veniți de la
școli ungurești sau germane. Eminescu și aici era altfel decât ceilalți oameni.
„Era avizat la ajutorul altora, dar nu se dejosea a cere de la cineva ceva. Îi
lipsea totul, dar nu se plângea de nimic. Trebuințele vieții și le redusese
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într’atâta, încât nu se temea că nu și le-ar putea îndestula ușor, oricând și ori
unde. Ca păsările din Evanghelie, care nu seamănă nici seceră, se rezema pe
mila Domnului cea bogată.(...) Nu umbla să facă cunoștința profesorilor, nici
să’și facă mână bună cu cei mari. Nu umbla alergând după nimic.(...) Dacă
umblai după prietenia lui, bine, dar să umble el după prietenia altuia, nu. Nu
vorbea despre sine și lucrurile lui niciodată. (...)Era foarte bun înotător. Și în
Blaj eram tineri buni înotători, dar cu Eminescu nici unul nu putea ține. Se
scălda de o parte singur, în Târnava la moară, din jos de roate, cu cei din jur nu
făcea multă vorbă. Îi plăcea să iasă în piața Blajului, bogată în poame de tot
felul, își umplea căciula cu poame și apoi mâncând sta de o parte râzând de
ștrengăriile studenților de prin paiță, fără însă a lua parte la ele vreodată. În
scăldat exceda. În alte era moderat. Nu bea, nu fuma, nu juca cărți, era ca o fată
mare.(...) Când se încingea însă câte o discuție și aceasta nu era rar, lua parte
cu plăcere; dar adesea era de altă părere, pe care și-o apăra vorbind cu o
siguranță, parcă ar fi citit din carte. Se vedea că ieșise din biblioteca Pumnului,
unde studia în bună voie, după placul inimii, fără a fi conturbat de cineva. Când
voia cineva să’i impună păreri contrare dânsului, jumătate cu durere, jumătate
cu tristețe repeta mereu: „lasă-mă frate, lasă-mă în pace!”

Casa din Blaj, în care a locuit Mihai Eminescu, în scurta sa
şedere în ,,Mica Romă.”
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IONELA COZMESCU
ELVIRA SOROHAN şi „cheile labirintului” Istoriei ieroglifice

Istoria ieroglificǎ, singura operǎ literarǎ a lui Dimitrie Cantemir
(1673-1723) este, în acelaşi timp, prima scriere beletristicǎ în prozǎ în
literatura românǎ, primul nostru roman original şi o neaşteptatǎ prefigurare a
unor teme, formule şi motive ale literaturii române moderne. Panoramǎ a
lumii balcanice a anilor 1700, cartea oferǎ, prin argumente de ordin estetic,
un loc important în literatura universalǎ scriitorului ei, fiind – şi putem
afirma fǎrǎ sǎ greşim – o scriere literarǎ de facturǎ modernǎ, nu medievalǎ.
Tendinţa principalǎ a scrierii rǎmâne formula alegoricǎ, „stilul sǎu
criptic” – aşa cum afirmǎ Alexandru Piru în Literatura românǎ veche,
tendinţǎ care supune opera unor multiple interpretǎri.
În linia exegezelor realizate pe marginea Istoriei ieroglifice se
numǎrǎ şi lucrarea Elvirei Sorohan, Cantemir în cartea ieroglifelor, apǎrutǎ
la Editura Minerva, în 1978. Fǎrǎ pretenţia de a epuiza semnificaţiile
alegorice, simbolice, estetice ale cǎrţii lui Cantemir, lucrarea amintitǎ
încearcǎ sǎ gǎseascǎ „cheile labirintului” ‒ aşa cum afirma autoarea, adicǎ sǎ
punǎ în luminǎ elementele exterioare care au condiţionat romanul, fondul de
gândire originalǎ al scriitorului moldovean raportat la literatura alegoricǎ
universalǎ, cu semnificaţiile ei satirice, cât şi mecanismul psihic al acestei
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dramatice evocǎri autobiografice dominate de umbra Unicornului, simbol al
unicitǎţii scriitorului.
Interpretarea romanului lui Cantemir este structuratǎ de Elvira
Sorohan într-o formulǎ clasicǎ, pe patru capitole ce alcǎtuiesc un întreg, din
dorinţa de a da o viziune cât mai unitarǎ multiplelor sensuri pe care Istoria
ieroglificǎ le dezvǎluie cu fiecare lecturǎ.
Primul capitol, Cheile labirintului, începe cu prezentarea unor puncte
de vedere moderne asupra fenomenului de rupturǎ a romanului lui Cantemir
de contextul naţional al literaturii cronicarilor. În istoria internǎ a dezvoltǎrii
formelor literare româneşti se produce un fenomen de ascunsǎ
discontinuitate odatǎ cu apariţia Istoriei ieroglifice. Discontinuitatea este un
semn al saltului calitativ în planul artei lui Cantemir, afirmǎ autoarea. El nu
anuleazǎ tradiţia ci o sublimeazǎ în forme noi. În viziunea autoarei, Istoria
ieroglificǎ „e mai mult decât un simplu fapt artistic, rezultat al fuzionǎrii
formelor literare folclorice şi culte din cultura autohtonǎ”.
Creator pasionat, Cantemir îşi ia libertatea de a transforma realitatea
în alegorie, propunând cititorului o istorie transfiguratǎ a cǎrei lecturǎ
implicǎ un exerciţiu de imaginaţie în locul unei simple înregistrǎri a
evenimentelor, specificǎ cronicarilor. Alegoria animalierǎ, dacǎ nu insolitǎ,
oricum rarǎ la nivel european, este fructul unei fantezii „umblate” prin
literaturile lumii, „exersatǎ şi ambiţioasǎ”.
Deşi cariera lui Cantemir devine destin încheiat prin aceastǎ operǎ, la
nivelul literaturii noastre, influenţate de obsesia adevǎrului istoric, cartea a
fost suspectatǎ de „prolixitate inaccesibilǎ”. Autoarea lucrǎrii Cantemir în
cartea ieroglifelor încearcǎ sǎ demonstreze tocmai faptul cǎ, într-o luminǎ de
lecturǎ inteligentǎ, romanul se dovedeşte o operǎ deschisǎ pe care se pot
aplica infinite posibilitǎţi exegetice, subliniind valoarea caleidoscopicǎ a
textului şi polivalenţa interpretǎrilor.
Discontinuitatea reproşatǎ romanului este interpretatǎ de autoare ca o
îndrǎznealǎ caracteristicǎ unei personalitǎţi de excepţie, ca o consecinţǎ a
necesitǎţii obiective dupǎ secole de absolutizare a istoriei, ca formǎ mentalǎ
a istoriei scrise. Este susţinutǎ capacitatea autorului de a disocia între istorie
şi ficţiune, între adevǎr şi adevǎr recreat, lucrarea fiind o revoltǎ împotriva
moralismului şi a cugetǎrii istorice suprasaturate, primejduite de stereotipie
şi uzurǎ.
Asupra
raportului
tradiţie-discontinuitate,
Elvira
Sorohan
concluzioneazǎ: „Pǎrǎsirea modelelor umane propuse de Ureche sau Costin
şi în special abandonarea eroului istoriei de dimensiune epopeicǎ marcheazǎ
la Cantemir începutul unei epoci de concentrare a scriitorului pe viaţa
individualǎ, pe analiza vieţii interioare a individului.” Aşadar, Cantemir
propune un alt tip de luptǎtor, fǎrǎ spadǎ, cu absurdele încurcǎturi ale
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existenţei. Prin aventura sa politicǎ, Unicornul creeazǎ o parabolǎ ale cǎrei
semnificaţii se proiecteazǎ în afara timpului şi spaţiului romanului.
În subcapitolul Sensus allegoricus este subliniat noul sistem de
reflectare a realitǎţii, cel sub forma fabulei prin dezvǎluirea unui nou stil
narativ ce marcheazǎ trecerea de la proza cronicǎreascǎ la proza artisticǎ.
„Ideile abstracte sunt personificate, personajele devin astfel idei mişcǎtoare,
agenţi purtǎtori ai unei categorii caracterologice, fǎrǎ a omite imixtiunea
caricaturii.” Intenţia ultimǎ a alegoriei este, precizeazǎ autoarea, o pledoarie
ce nu se desprinde total de didacticismul moralistului tradiţional, pro-justiţia,
deci pro-veritas. Conceputǎ sub forma semnificaţiei alegorice cartea lui
Cantemir cultivǎ „epicul enciclopedic” de facturǎ digresivǎ.
Utilizarea mǎştilor animaliere îl aşeazǎ pe Cantemir în descendenţa
literaturii antice occidentale de acest gen, circulatǎ în Europa occidentalǎ a
Evului Mediu şi Renaşterii. Un loc important în lucrare îl ocupǎ „rǎdǎcinile”
care au alimentat romanul. Sunt amintite sursele metaforei animaliere din
Bestiarii ele însele o prelucrare medievalǎ a Cǎrţii naturii, denumitǎ unanim
Fiziologul. Sistemul de inserţie a povestirii morale şi a maximelor în cascadǎ
grupate tematic cât şi extensia maximei sunt preluate din cartea de
înţelepciune sanscritǎ Panciatantra cunoscutǎ de Cantemir la
Constantinopol. Din tradiţia orientalǎ a literaturii sentenţiilor Cantemir preia
tehnica celor atribuite lui Lockman. La sugestia înscenǎrii divanului
animalier din Panciatantra se poate adǎuga pantomima comicǎ a ierarhiei
curţii bizantine conţinutǎ în Porikologos (Istoria poamelor). Poemele satirice
bizantine despre pǎsǎri, patrupede şi peşti atribuite lui Th. Prodromos
constituie o altǎ sursǎ de inspiraţie, autoarea ţinând sǎ precizeze cǎ la
Cantemir existǎ o corespondenţǎ precisǎ cu lumea realǎ. O altǎ paralelǎ
realizatǎ este cea cu Istoria naturalǎ a lui Pliniu de la care autorul preia
zoografia exoticǎ a cǎrţii. „Rǎdǎcinile” Istoriei ieroglifice sunt regǎsite de
Elvira Sorohan şi în Fiore di virtu de Tommaso Gozzadini de la care e
posibil sǎ fi fost preluatǎ legenda exoticului leoncorn (inorogul). Autoarea
ţine sǎ precizeze cǎ numele de animale devin în fantezia poeticǎ a lui
Cantemir concepte pentru o tipologie a caracterelor umane.
Un capitol distinct este rezervat „resemantizǎrii alegoriei”. De
orientare iluministǎ prin tendinţa pamfletarǎ, prin fondul de idei şi
intelectualitate, oscilantǎ prin apartenenţa la Evul Mediu şi Renaştere
subliniatǎ prin distribuţia mǎştilor alegorice, sistemul de personificǎri şi
inserţia visului, Istoria ieroglificǎ intrǎ în familia de texte cuprinsǎ între
Roman de la Rose (Jean de Meun) şi mica poemǎ englezǎ a lui Chaucer,
Parlamentul Pǎsǎrilor. „La Cantemir resemantizarea mǎştilor clasice, cu
funcţie didacticǎ explicativǎ, se realizeazǎ prin amestecul unei puternice
subiectivitǎţi creatoare de infinite semnificaţii. Cantemir e un talentat al
alegoriei explicative şi se luptǎ pentru biruinţa sensului urmǎrit de el”.
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Dacǎ simpla caricaturǎ a stratificǎrii sociale este peste tot prezentǎ în
literatura alegoricǎ, autoarea descoperǎ în roman şi o ierarhie spiritualǎ.
Pornind de la aceasta, întregul romanului se divizeazǎ în douǎ nuclee
narative, fiecare cu alt subiect disputat: investirea Struţocǎmilei la tron şi
prinderea Inorogului pe deoparte şi disputa cu subiect erotic în planul
secundar.
Concluzia acestui subcapitol subliniazǎ faptul cǎ, dincolo de aceste
rǎdǎcini ale cǎrţii situate adânc în timp, romanul este integrat în tipologia
literaturii secolului sǎu prin proporţiile epicului, cantitatea şi calitatea
informaţiilor transmise, tehnica narativǎ foarte variatǎ (cu digresiuni
discursive, anecdotice, onirice, epistolare) claritatea retrospectivǎ şi
prospectivǎ (visul) a povestirii, ascuţimea satirei şi analiza psihologicǎ.
Rafinamentul cǎrţii este dat, în mod vizibil, de alegerea codului
hieroglific ce reprezintǎ, considerǎ autoarea, contribuţia lui Cantemir asupra
dezbaterilor ce aveau loc în secolele XVII-XVIII asupra posibilitǎţii de a
institui un alfabet universal bazat pe hieroglife. În acest sens existau o serie
întreagǎ de cǎrţi erudite, autoarea precizându-le semnificaţiile, printr-o scurtǎ
incursiune în acest domeniu, enciclopedistul român nefiind strǎin acestor
preocupǎri. Sunt amintite cǎrţile lui Athanasius Kircher, Francesco Colona,
Bacon, Ficino.
În raport cu toate acestea, Istoria ieroglificǎ rǎmâne „singurul text
literar european, mǎrturie a obsesiei hieroglifiste”. Codul lui Cantemir este
asociat de Elvira Sorohan unui poem rebus, numit hieroglific, practicat în
literatura germanǎ din secolul XVII. Concluzia subcapitolului vizeazǎ
rǎspunsurile la o întrebare ce se impune: de ce a recurs Cantemir la
simbolisticǎ? Rǎspunsul autoarei este: literatura noastrǎ era neexersatǎ în
subtilitǎţi şi nu îi permitea autorului sǎ încifreze realitatea. Un alt posibil
rǎspuns era cǎ, privind din interior spre exterior semnele devin pentru
Cantemir convenţii de reprezentare a imaginii interioare a lumii.
O acutǎ problemǎ la Cantemir, evident subliniatǎ în subcapitolul
Informuirea fluierului este dezlǎnţuirea în originalitate, îndrǎzneala
emancipǎrii de tirania modelelor. Fǎurirea fluierului pentru Hesiod era un
simbol al libertǎţii creatoare încercate şi de Cantemir în Istoria ieroglificǎ
întrucât cartea nu este tributarǎ total modelelor. Potenţialele surse de
inspiraţie amintite formau cultura lui Cantemir, asimilatǎ original şi
prelucratǎ.
Obsesia adevǎrului dǎ noutate scrisului lui Cantemir în planul
literaturii naţionale, maniera creatoare de a reflecta realitatea subliniind
drama autorului, obsesia de a reflecta adevǎrul şi dreptatea. Personajele
romanului au psihologii elaborate, indicate prin masca-nume, etichetǎ
emblematicǎ a adevǎrului. În jurul Unicornului sunt grupate animale
vorbitoare care ţin discursuri axate pe ideea de adevǎr, ca putere dominantǎ
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a lumii. Este precizat faptul cǎ noţiunea de adevǎr, implicatǎ în momentele
de mare tensiune a acţiunii nu e un adevǎr obiectiv ci unul subiectiv, interior,
al Inorogului „mǎsura tuturor lucrurilor lumii create în roman”. Mereu în
luptǎ cu opusul sǎu, minciuna, amplu ilustratǎ prin acţiunile cameleonului,
adevǎrul poetic se impune în partea finalǎ a romanului. Asta o va face pe
autoare sǎ susţinǎ cǎ romancierul este un realist de tip prebalzacian, ce nu
mai relateazǎ informativ, ci analitic.
Ultimul capitol al primei pǎrţi este o demonstraţie a afirmaţiei potrivit
cǎreia Istoria ieroglificǎ este o autobiografie reprezentatǎ. Pactul
autobiografic este o manierǎ de afirmare a identitǎţii autor-narator-personaj,
şi poate fi implicit sau explicit. Cartea proiecteazǎ involuntar partea cea mai
secretǎ şi personalǎ a scriitorului, portretul lui interior. Romanul primeşte
atestat de fictivitate şi prin faptul cǎ autorul îşi ascunde numele pe copertǎ
ceea ce face ca autoarea sǎ concluzioneze: „fǎrǎ sǎ fie în întregime falsǎ,
istoria ieroglificǎ nu poate fi supusǎ probei adevǎrului decât în mare, deci
este o pseudoautobiografie”. Identitatea naratorului cu personajul principal
nu este exprimatǎ în roman la persoana I decât în confesiunea Inorogului
cǎtre Şoim introdusǎ ca discurs direct al unui eu povestitor.
Cantemir recreeazǎ, aşadar, în fantasma Inorogului dublul sǎu ideal,
relevând involuntar aspiraţiile intime refulate, imposibil de realizat în afara
spaţiului autobiografic literar supus „pactului fantasmatic”.
Dacǎ primul capitol accentua legǎtura romanului lui Cantemir cu
potenţialele surse de inspiraţie ale acestuia şi raportul adevǎr-ficţiune
pornind de la autobiografia autorului, capitolul al II-lea, De la satirǎ la
anamorfozǎ prezintǎ o analizǎ aprofundatǎ a textului unde sunt puse în
evidenţǎ pe deoparte spiritul iluminist al scriitorului român şi pe de altǎ parte
inovaţiile artistice ale acestuia, uneori împinse pânǎ la caricaturǎ şi la
deformaţie în descrierea lumii. Subcapitolul Idei iluministe ierarhizeazǎ
poziţiile iluministe ale autorului care face un ideal din pamfletul antidespotic
şi discutǎ problema împǎrţirii societǎţii în trepte, prin mǎştile alese,
alegorizând cu ierarhia naturalǎ. Autoarea va vedea din perspectiva
iluminismului în Inorog un apostol al idealurilor umane.
Pagini distincte invocǎ un sistem de idei tipic iluminist în care
dreptatea este promovatǎ, ea trebuind sǎ guverneze lumea şi societatea. Se
contureazǎ personalitatea unui liber cugetǎtor ce devine purtǎtorul de cuvânt
al libertǎţii individului, al triumfului adevǎrului asupra tiraniei.
Nu este omisǎ nici analiza ipostazelor eroicomice şi ironice ale
textului, despre care autoarea spune: „ intraţi în sfera comicului cantemirian,
urcǎm pe o scarǎ interioarǎ de la satirǎ la ironia înaltǎ şi coborâm, printr-o
degradare a formelor, spre caricaturǎ şi aberantǎ deformare, pânǎ la grotesc.
Un grotesc al înfǎţişǎrii fizice a mǎştilor şi altul mai semnificativ, al
sufletelor şi spiritelor”. Comicul primei pǎrţi a romanului este numit de
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autoare „un comic dur al inconştienţei” întrucât „retorii iau totul în serios,
neştiind ceea ce ştie dispreţuitorul Corb, autorul şi complicii sǎi, cititorii”.
Nedespǎrţitǎ de inteligenţa abstractǎ a principelui, ironia înaltǎ
trǎdeazǎ o specialǎ aptitudine a autorului de utilizare a materialului verbal în
sensuri simbolice. Calamburul este şi el o marcǎ distinct cantemirianǎ cu rol
în realizarea ironiei alǎturi de onomatopee, enumerare, repetiţie, hiperbolǎ
antifrazǎ, asonanţǎ. Şi totuşi, concluzia asupra acestei discuţii este cǎ Istoria
ieroglificǎ nu e un roman comic, dar are numeroase scene de comic ironic.
Interesul lui Cantemir pentru fizionomii şi mǎşti subliniazǎ intenţia
autorului de a vedea interiorul prin exterior. În subcapitolul Masca şi sufletul
este analizatǎ galeria de fiziognomonii prin care Cantemir voia sǎ scoatǎ în
evidenţǎ esenţa inferioarǎ implicitǎ a faunei din jurul Inorogului. La scara
romanului, fiziognomia este definitǎ „ştiinţǎ a firii de pe chipul obrazului şi a
tot trupului”. În prefaţa romanului la care autoarea face apel se preciza cǎ cel
mai dificil moment pregǎtitor a fost atribuirea mǎştilor. Fixarea mǎştii
solicitǎ corespondenţe de mare subtilitate, tipologice şi de comportament.
Obsesia interpretǎrii fiziognomonice în arta cuvântului se concetreazǎ la
Cantemir, în special, asupra expresiei faciale. Prin mǎşti, susţine autoarea,
Cantemir comunicǎ cititorului ceea ce a conchis asupra unor structuri umane
din epocǎ, însǎ observaţia lui e profund interesatǎ; fiind vorba de un roman
autobiografic cartea dǎ imagine unor caractere, în funcţie de raporturile
acestora cu autorul. Este evidenţiatǎ însǎ ideea cǎ, chiar şi sub semnul
extremei subiectivitǎţi şi al fanteziei, interpretatrea fizionomiilor, tipurile
umane propuse slujesc cunoaşterii: ele sunt adevǎruri ale naturii umane.
Istoria ieroglificǎ este primul text românesc care face elogiul
frumuseţii si dragostei, idee subliniatǎ în subcapitolul V al cǎrţii. El
recompune printr-o fantezie genialǎ imaginea prototipului feminin enigmatic
şi seducǎtor. Erosul lui Cantemir se contureazǎ într-un poem erotic de
literaturǎ orientalǎ „amestec de regret, gelozie, reproş, declaraţie ardentǎ,
umilinţǎ, resemnare”. Pentru prima oarǎ, Elvira Sorohan gǎseşte în acest
roman descântecul de dragoste cu amǎnunte de ritual.
Contabilizând în subcapitolul VI artificiile manieriste la care recurge
Cantemir (vivacitatea caricaturii prin estomparea trǎsǎturilor secundare,
portretul supradilatat, monumentalitatea arhitecturalǎ, simbolistica centrului,
exoticul alegoric, autoarea acordǎ în discursul sǎu critic un loc important
viziunii anamorfotice a cǎrţii).
Subcapitolul Viziunea anamorfoticǎ şi ochiul sufletului defineşte
anamorfoza din romanul lui Cantemir drept o perspectivǎ deformatǎ din
punct de vedere al adevǎrului, de amǎnunt, realizatǎ prin colaborarea unui
suflet pasionat, a cerebralitǎţii şi simţurilor scriitorului. Inclusiv imaginea
Inorogului este vǎzutǎ de autoare ca o deformare, raportând realitatea la idee
şi mit, însǎ în sensul idealitǎţii; el este Atman, absolutul subiectiv. Un motiv
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vehiculat din perspectivǎ anamorfoticǎ este cel al oglinzii cǎreia autoarea ii
dǎ sensul de simbol al conştiinţei. Oglinda scriitorului este convexǎ mǎrind
monstruos ca în pictura manieristǎ. Deformǎrile spirituale surprinse scot în
luminǎ un amǎnunt caracterologic cu o evidentǎ plǎcere de a exagera. Sunt
identificate douǎ serii de deformǎri: intelectuale şi psihice. Compararea cu
modelul iniţial în urma deformǎrii se realizeazǎ la Cantemir prin „scara” pe
care el o propune. Concluzia care se impune este cǎ Istoria ieroglificǎ „este o
imensǎ frescǎ anamorfoticǎ a unui moment din istoria sud-estului eropean, în
care se comite o dublǎ deformare: a) prima – acoperirea sub mascǎ, b) a doua
– dilatarea satiricǎ a proporţiilor”.
Capitolul III, Armonizarea pǎrţilor şi povestea pricinii ,vizeazǎ
elementele de construcţie a romanului, cadrul povestirii şi ordinea temporalǎ.
Şi aici este subliniat spiritul erudit al lui Cantemir care nu se complace într-o
naraţiune linearǎ organizatǎ dupǎ clişee comune. Intriga ordonatǎ cronologic
este abandonatǎ în favoarea unei intrigi distorsionate, inserţiile respectând
doar ideea centralǎ şi contribuind concentric la cristalizarea ei. Perspectiva
narativǎ este cea a omniscienţei, realizatǎ într-o construcţie aparte,
panoramicǎ, plinǎ de libertǎţi la nivelul înlǎnţuirii momentelor.
Posibilitatea redimensionǎrii în imaginar a evenimentelor dar şi
rǎsturnarea ordinii temporale este pusǎ de autoare pe seama alegoriei. Un
statut aparte este cel al intrigii care nu este nici de pedeapsǎ şi nici comicǎ ci
apologeticǎ „în care un personaj tare şi responsabil de actele sale traverseazǎ
o serie de pericole, însǎ le învinge în cele din urmǎ, cititorul pǎstrându-i un
sentiment de plǎcere şi admiraţie”.
Jocul mǎştilor este completat de o dezbatere conceputǎ ca un dialog
platonician lor adǎugându-li-se înscenarea juridicǎ, model de dialog şi
discurs cu argumente pro şi contra subiectului.
La nivelul structurii romaneşti, autoarea regǎseşte douǎ tipuri de
construcţii: construcţia etajatǎ (înlǎnţuirea în forma reprezentǎrii a
discursurilor-nuvele, una condiţionatǎ de cealaltǎ, motive intercalate,
cimentate între ele de intervenţiile naratorului) şi construcţia paralelǎ (
relatare organizatǎ prrin aducerea alternativǎ în prim plan a unor grupuri de
personaje cu interese opuse, fǎrǎ sǎ fie imposibilǎ trecerea unui personaj
dintr-un grup în altul). Ca o primǎ încercare de disciplinare a elementelor
povestirii autoarea identificǎ adunarea, care nu este una asemǎnǎtoare celei
din Decameronul, ci o adunare politicǎ interesatǎ pentru alegere de domn.
Conflictele sunt studiate amǎnunţit ajungându-se la concluzia
existenţei unor triunghiuri conflictuale generate de prezenţa Inorogului.
Primul triunghi este cel în care Inorogul apare ca o prezenţǎ absentǎ, dar la el
se raporteazǎ totul şi este un conflict susţinut de interese politice care are
urmǎtoarea schemǎ : Inorog-Corb-Struţocǎmilǎ. Al II-lea triunghi conflictual
este generat de un
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Struţocǎmilǎ. În partea a II-a a romanului autoarea identificǎ şi al III-lea
conflict, Inorog-Corb-Hameleon. O remarcǎ ineditǎ, subliniatǎ evident în
cartea Elvirei Sorohan este aceea cǎ în toate combinaţiile, douǎ personaje se
unesc împotriva celuilalt care este întotdeauna Inorogul.
În ceea ce priveşte perspectiva temporalǎ descrisǎ în subcapitolul
Ordinea şi durata sunt subliniate tehnicile paralelismului planurilor, regia
episoadelor susţinute de personaje cu interese, conexarea studiatǎ a pǎrţilor,
încǎlcarea ordinii cronologice a evenimentelor, digresiunea retrospectivǎ
completivǎ (ce acum puţintel zǎbovindu-ne), stilul direct ce serveşte
impresiei de autenticitate.
Sunt subliniate semnificaţiile şi importanţa în naraţiune a „scrisorilor
fictive” documente explicative inserate în subiect, concepute în stilul
epistolar al timpului. Unul dintre procedeele cele mai frecvente şi interesante
introduse de Cantemir este cel al inserţiei poveştii explicative.
Ultimul capitol, Inorogul sau himera absolutului joacǎ rol de
concluzie, fiind o definiţie a sensului suprem al acestui roman autobiografic
care are ca simbol Inorogul, geniu condamnat sǎ trǎiascǎ printre oameni ce îi
sunt inferiori în plan moral şi spiritual. Subcapitolul Adaptarea mitului face o
paralelǎ cu sursele orientale ale mitului animalului fantastic şi modul în care
Cantemir le-a adaptat, este subliniat în primul rând.
Mesajul romanului este, de fapt, dorinţa sugeratǎ a autorului de a
reprezenta un model de ideal uman prin care Cantemir îşi exprimǎ alegoric
tipul personalitǎţii sale, Inorogul „fiind însǎşi epifania conştiinţei geniului”.
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Elena Costache

Receptarea ideii de creaţie literară în puşcăria
postbelică
În detenţie o altă posibilitate de anulare a unei lumi ostile s-a dovedit
construcția sau refacerea unui univers compensatoriu, care ,,permite restabilirea
identităţii” (Rădulescu, 2005: 330), posibil prin evadarea mentală, care, treptat, nu
doar să substituie realitatea, ci şi să devină mai real decât cea în care supravieţuiau
deţinutele. Deşi condiţiile în care trăiau erau foarte dificile, deşi ele au suportat
foarte greu promiscuitatea detenţiei, şi-au inventat un univers mental prielnic,
fiecare separat, care să le protejeze fie şi temporar, alături de evadarea colectivă
(discuţii, povestiri, cursuri, confecţionare clandestină a unor diverse obiecte utile) şi
nu s-au lăsat copleşite de suferinţa continuă pe care o suportau. În spaţiul infamant
în care trăiau au reuşit să elaboreze mental graţioase îmbinări de cuvinte, dovedind
că arta nu e constrânsă de promiscuitatea sau de degradarea exterioară, ci este
prezentă oriunde există oameni valoroşi. Toate creaţiile fostelor deţinute – mai mult
sau mai puţin reuşite, deoarece ele nu sunt scriitoare, ci scrisul le-a fost favorizat de
experienţa pe care au trăit-o – alcătuiesc literatura din închisoare, adevărata
literatură de sertar, păstrată doar în memorie, nescrisă. Este o literatură suferită
(Sârbu, 1994: 460), care a făcut posibilă rezistenţa în mediul carceral şi este
esenţială pentru observarea receptării şi trăirii gulagului dar şi pentru înţelegerea
universului interior al femeilor în detenţie. Aceste poezii nu au decât rareori valoare
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literară, sunt doar redări explicite ale unor sentimente din detenţie, asemănătoare în
cazul tuturor deţinutelor.
În puşcăria românească postbelică femeile nu doar au rememorat texte
literare, prima etapă a activităţii intelectuale – Alice Voinescu defineşte metaforic
cel mai bine această recurgere la creaţia literară existentă: ,,umblu în cârjele
prietenilor mei creatori” (Voinescu, 2001: 59) – aparţinând diverselor genuri şi
specii (în special poezia), ci au şi scris astfel de texte cu intenții literare. Şi poeziile,
ca şi celelalte scrieri despre detenţie, trebuie percepute, în primul rând, ca
documente umane, deoarece valoarea lor artistică este un fapt secundar. (Ilie, 2010:
101) Ştefania-Cezara Solescu descrie şi ea alături de Lena Constante şi de Galina
Răduleanu procesul acestei activităţi cerebrale: ,,Am început să scriu. Da, să scriu.
Pe izvodul neîntinat al sufletului picură gândurile precum leacurile din perfuzii, în
picuri măsuraţi şi statornici, cu alinare şi priinţă. [...] În închisoare, învrednicirea de
a scrie, aşa, fără unelte palpabile, este o tărie şi un balsam.” (Solescu, 1992: 44) .
Evadarea mentală a Galinei Răduleanu, acel vagabondaj interior
(Răduleanu, 2002: 59) mai consistent decât existenţa exterioară, mai ademenitor şi
mai avantajos, a fost facilitată de predispoziţia spre solitudine, de izolarea pe care
şi-o autoimpunea în frământarea permanentă a vieţii celulei. Această stare se datora
superiorităţii cu care observa comportamentul celorlalte femei, fapt pentru care şi
incrimina sentimentalismul vizibil al deţinutelor. Evadarea cuprindea retrăiri ale
trecutului (drumeţii) şi fapte de cultură ca melodii, versuri şi monologuri cu subiect
filosofic dar acest fapt a fost posibil în cazul ei doar după finalizarea anchetei, când
nu mai trăia cu tensiunea aşteptării deoarece fusese condamnată. În mintea Lenei
Constante, chiar din timpul anchetei, totul a fost versificat: trecutul, amintirile şi
pribegiile împreună cu Harry Brauner prin sate în scopul realizării unor monografii
sociologice. Şi versurile din franceză pe care le cunoştea Lena Constante au fost
repetate şi i-au devenit ghid de versificaţie în încercările de mai târziu. Nu acţiunea
şi subiectul contau, ci detaliile fiecărei scene imaginate pentru ca preocuparea ei să
dureze cât mai mult. De asemenea, când spaţiul înconjurător a fost concretizat într-o
mulţime de capete de diverse dimensiuni şi forme a compus Cântecele nebunei care
cântă.
Lena Constante s-a deosebit de celelalte deţinute prin solitudinea ei în
primul rând şi în al doilea rând prin faptul că şi-a proiectat pe pânza minţii o
diversitate de invenţii pentru a-şi face suportabilă suferinţa, deoarece „pentru omul
superior libertatea nu e decât interioară” (Dumitrescu Buşulenga, 2002: 3). Era
imposibil ca trăind în copilărie în lumea poveştilor şi fiind de meserie artist păpuşar
să nu apeleze şi în momentele ei cele mai grele la lumea fantastică a acestora, pe
care le consideră mai târziu fleacuri, deşi ele au susţinut-o în detenţie. Universul
poveştii a rămas imprimat toată viaţa în mentalul Lenei Constante şi a reuşit chiar
să-l identifice şi în realitate: „Zmei, balauri şi vrăjitoare trăiesc şi astăzi printre noi.
Dar şi-au schimbat numele. Se numesc acum Răutate, Minciună, Hoţie şi Război”
(Constante, 1997: 78). M-am prostit, aşa numeşte ea pribegia în afara sinelui şi deşi
nu uită că literatura este o basnă, nu îi contestă rolul educativ, consolator dar care
implică un antrenament al voinţei, o pedagogie a suferinţei. Prima carte a Lenei
Constante, L’évasion silencieuse (Evadarea tăcută), stă sub semnul pribegiei
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mentale, ca temă a acestui roman de aventură a cunoaşterii de sine şi prezintă
suferinţa scrierii şi a trăirii, această aritmetică a durerii (Constante, 2007: 253).
Sanda Cordoş echivalează momentul în care Lena Constante a început să
inventeze poveşti cu acela al debutului ei literar: „Ea a devenit scriitor, însă, înainte
de a scrie şi înainte de a avea un public, a devenit scriitor în temniţă când a
descoperit şi a trăit scrisul ca izbăvire” (Cordoş, 1993: 9) iar opera şi suferinţa
concentraţionară coincid: ,,Creaţia se naşte odată cu durerea carcerală” (Sitar-Tăut,
2009: 120). Deţinuta (fetiţa din trecut frământată de vastitatea conţinuturilor
însumate de mintea impresionantă a tatălui ei şi înspăimântată de momentul fatal al
unei inevitabile explozii a creierului) a elaborat în mintea ei de-a lungul detenţiei
mii de versuri pe care le-a memorat şi care i-au ameliorat suferinţa. Menţionează că
a totalizat opt piese de teatru dintre care după eliberare a transcris din memorie doar
trei compoziţii, deoarece foarte puţine versuri născocite la începutul detenţiei şi
rostite deseori îi rămăseseră imprimate în memorie.
Truda, potrivitul cuvintelor, se realiza mental şi această dificultate o
constrângea să încetinească ritmul activităţii. Dar, după cum mărturiseşte, timp şi
cuvinte avea, doar climatul îi era nefavorabil. Nadejda Mandelştam numeşte cele
mai dificile momente ale creaţiei, care sunt ,,două oftaturi de uşurare: unul când
într-un vers sau într-o strofă apar cele dintâi cuvinte, al doilea – când ultimul cuvânt
exact îl alungă pe intrusul pătruns întâmplător.” (Mandelştam, 2003: 96) Lena
Constante a scris pentru a se linişti, pentru a descărca negativul stocat şi pentru a-şi
ţine mintea preocupată cu altceva şi a-şi uita prezentul sumbru. Arta era percepută
ca o terapie iar frigul, foamea, oboseala, teama şi tensiunea existenţei (toate în
exces) nu au anulat potenţialul creator în cazul ei. Teama de a nu înnebuni, de a
nu-şi pierde conştiinţa şi de a rămâne în ireal atât cât îşi propunea a mobilizat-o să
se supravegheze constant. Lipsa igienei şi mediul deprimant nu o constrângeau să
renunţe la visare şi tărâmul imaginar dobândea concreteţe şi substanţialitate, în
ciuda aspectului ei inestetic din acel moment: ,,Părul în şuviţe murdare, trupul jegos
abia curăţit cu un duş făcut în goană, foamea cuibărită în pântec, mereu aceeaşi,
vizeta care se deschidea, vizeta care se închidea, am fost mulţumită când ultimul
vers al poveştii l-a adus, în sfârşit, pe şoricel acasă, teafăr şi nevinovat.” (Constante,
1995: 77)
Singurul ei bun care a rezistat în perioada detenţiei a fost imaginaţia şi
unica preocupare a rămas creaţia; ea chiar ,,se va lăsa încarcerată de poezie”
(Cistelcan, 2006: 11). Această activitate intelectuală persista chiar şi în timpul
somnului, când mintea ei în permanenţă trează descoperea clarificări şi variante ale
textelor propuse. Dar lumea fictivă nu putea dăinui decât prin camuflarea ei, astfel
încât artista o plasa în spatele pleoapelor, pentru ca paznicii, care o considerau
nebuna de la izolator, îi socoteau comportamentul ca fiind obişnuit în acest context
al izolării şi nu interveneau în viaţa ei interioară, să nu intuiască şi să nu intervină în
acest proces al creaţiei. Imaginea ei era deteriorată de această trepidaţie constantă
necesară creaţiei. Voinţa puternică o susţinea să reziste în infernul captivităţii,
deoarece omul inteligent poate transcende oricând realitatea, poate descoperi o
alternativă, în opoziţie cu oamenii lui Platon (comuniştii care se complăceau în
inumanitatea lor), lipsiţi de imaginaţia creatoare şi de voinţa salvatoare.
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Degetele care se mişcau neîncetat pentru a estima numărul de versuri ale
poeziilor, buzele care şopteau frânturi din rimele născocite şi memorate cu atâta
dificultate (Soljeniţîn avea chiar un şirag de mătănii pentru a-şi calcula numărul de
versuri – rugăciunea lui – pentru ca mişcarea buzelor să nu-l facă vulnerabil în faţa
celorlalţi zeki şi gardieni) şi plimbarea prin celulă – procesul creaţiei era uneori
condiţionat de mers, pentru ea ca şi pentru Osip Mandelştam ,,versurile şi mişcarea,
versurile şi plimbatul se aflau în raporturi de reciprocitate.” (Mandelştam, 2003:
248) – constituiau poate un prilej de amuzament pentru cei care dacă ar fi descoperit
adevăratul motiv al tensiunii ei continue (acela al pendulării între real şi ireal) ar fi
sancţionat-o în conformitate cu gravitatea vinovăţiei. Gardienii şi anchetatorii nu
remarcau decât o parte din deţinută (fizicul, o masă de carne pe care ei aveau
convingerea că o pot manipula cum îşi propuneau, indiferent cu ce metode:
interogatoriul intimidant, starea permanentă de foame, frică şi frig – „cei trei F ai
groazei” (Constante, 2002: 8) –, mizerie şi privarea de libertate) iar cealaltă parte,
lumea ei interioară, spiritul, care nu putea fi observat de ei.
Ca şi în cazul altor deţinuţi, şi pentru ea poezia era o modalitate prin care îşi
destăinuia experienţele detenţiei. Aminteşte de o poezie care se închegase dintr-o
durere netratată de măsele, suferinţă amintită în mai toate mărturiile despre
închisorile comuniste. Gravitatea situaţiei i-a insuflat posibilitatea literaturizării şi
prezentarea acestei experienţe uimeşte prin duritatea imaginii prezentate. Creierul îi
era sfârtecat şi gândurile o dureau la modul fizic: ,,Uneori reuşeam să depăşesc
durerea lucrând. Într-o poezie din care nu-mi mai amintesc decât câteva versuri, am
încercat să-mi transpun suferinţa. Mi-am închipuit un greier care-mi străpunsese
ţeasta. Rozând fără încetare masa albă a creierului, se hrănea cu gândurile mele, cu
amintirile mele, transformând prezentul şi trecutul în alb rumeguş de creier şi toate
gândurile mele, până şi cele uitate şi pierdute, mi se prefăceau în durere.”
(Constante, 1995: 107)
Probabil că ea a mai compus şi alte versuri care aveau ca subiect
desfăşurarea evenimentelor zilnice. Aminteşte doar despre o poezie în care prezenta
o zi de puşcărie din timpul iernii şi despre una inspirată de foame, intitulată sugestiv
Pâinea. Prin creaţie îşi putea uita dar nu şi sătura foamea şi starea de foame i se
părea jenantă, dezvăluindu-i latura instinctuală a omului. De multe ori foamea fizică
era asociată cu cea metafizică, spirituală, mult mai greu de suportat în detenţie, când
sufletul se simţea arid, închis şi el într-o carceră invizibilă dar perceptibilă. În
poezia care surprinde trăirile ei din ultima zi de puşcărie bucuria eliberării este
înlocuită de un sentiment dezolant, inexplicabil fostei deţinute dar care s-a conturat
în contactul cu universul exterior al libertăţii: „un adio puşcăriei luă forma unei
poezii puţin triste, parcă prevestitoare a deziluziilor şi a luptelor care mă aşteptau în
libertate” (Constante, 1995: 213).
Pentru femeile creştine religiozitatea era trăită şi ca stare exteriorizată în
poezia-imn, formă lirică în care îşi expuneau sentimentele. Spiritualul este o
coordonată esenţială a poeziei carcerale, alături de concretul, de străinul perceput ca
gardian, anchetator, suferinţă, adică ,,privaţiunile şi agentul privaţiunii” (Cistelcan,
2006: 8). Religia propunea asumarea suferinţei şi în acest context se remarcă,
paradoxal, în spaţiul deprimant al detenţiei o modalitate deosebită de percepere a
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realităţii prin iubire creştină, milă, iertare, resemnare, generozitate, cumpătare,
corectitudine, moralitate. Astfel, poezia religioasă este înţeleasă ca modalitate de
manifestare a dimensiunii extatice: „Era un mijloc de a se descărca de fericirea care
îi inunda sufletul” (Valéry-Grossu, 2003: 27). Natura, privirea cerului, sentimentele,
totul era versificat, transpus în poezie. Astfel, se confirmă faptul că în detenţie orice
amănunt al vieţii carcerale putea deveni subiect de literatură; în puşcărie nu se mai
pune problema nici de talent literar, nici de cuvinte poetice, nici de aspect esenţial al
vieţii care să merite să fie versificat, ci ceea ce-i interesa pe deţinuţii care memorau
stihurile alcătuite în detenţie de cei care îşi exprimau în acest mod trăirile era tocmai
surprinderea orizontului existenţial al vieţii cu măruntele lui elemente constituente,
fapt valabil atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Iar poeziile Oanei Orlea fie
descriu ironic şi umoristic lumea carcerală (sunt versificări colective ale deţinutelor
politice şi ale condamnatelor de drept comun), fie sunt concretizări ale trăirilor
individuale din universul concentraţionar. Mai scurte şi mai uşor de constituit şi de
memorat prin forma lor fixă (în special catren, în care se evidenţiază poanta) s-au
dovedit a fi epigramele care ironizează personaje sau situaţii şi surprind uneori şi
defecte morale: ,,Ironia ne scuteşte de a purta la tot pasul aerul grav al tragediei.”
(Jankélévitch, 1994: 28) şi cel care o utilizează dovedeşte ,,un talent propriu
inteligenţei şi pe care îl vom numi arta de a fi subtil.” (Jankélévitch, 1994: 30)
Poveştile pentru copii par să fie scrise pentru eternul copil Lena Constante,
aşa cum şi constată aceasta retrăindu-şi viaţa carcerală în procesul scrierii. Într-o
scrisoare pe care i-o adresa de la Viişoara în 1962 Harry Brauner, el îşi mărturisea
admiraţia în faţa acestor creaţii: ,,Mă încântă versurile tale copilăreşti pentru cei
mici, delicate ca brânduşele care ţâşnesc din zăpada imaculată, sunt răscolit de
gândurile adânci exprimate în versurile pe care le-ai făcut pentru tine, nu e nimic
greoi, nimic artificial, nimic comandat, ci numai minunate trăiri, trăire ce înfioară
prin intensitatea ei.” (Nicolau, Huluţă, 2010: 42)
Băieţelul dintr-o piesă de teatru discută nestingherit cu un căţel şi între cei
doi se înfiripă o armonie inexplicabilă pentru ceilalţi. Dorinţa copilului era ca lumea
să fie dominată de bunătate şi de iubire, să se ajungă la o fericire deplină, cum nu
poate exista decât într-un spaţiu edenic. Percepând puterea negativă a omului, Lena
Constante aspiră către un orizont sublim al existenţei, o lume a poveştii alcătuită din
copii şi animale, care să ilustreze universul infantil, juvenil al copilăriei. Mai
comodă i se pare travestirea personajelor în animale şi le percepe pe acestea ca fiind
mai apropiate de sufletul ei decât oamenii dezumanizaţi din jur, care o dezamăgiseră
prin atitudinea lor ostilă, în timp ce animalele îşi păstraseră în sufletul ei
domesticirea din basme. A creat poveşti pentru copii şi despre copii, create de un
suflet sensibil la delicateţea proiecţiilor acestei vârste, cu personaje specifice lumii
copilăriei: şoricelul pribeag şi prinţesa sobră care nu cunoscuse nici bucuria şi nici
suferinţa dar străbătând tot ceea ce naratoarea îi destina şi deprinzându-se cu
complexitatea vieţii şi-a însuşit condiţia umană a fiecărui muritor. O poveste
ilustrată are în prim-plan un moşneag şi un cocoş, probabil reminiscenţe ale
poveştilor clasice. Poate că Lena Constante se aseamănă zugravului din Cântecul
pictorului, deoarece amintirea şi imaginaţia decorează un microcosmos al
plăsmuirilor efemere: „Cu penel şi cu culori/ Pictez stele, pictez sori,/ Pictez flori,
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pictez câmpii,/ Fluturi şi copii zglobii.” (Constante, 1972: 18) Nici şoricelul din
Povestea unui şoricel nu se poate detaşa de universul cernit al închisorii. Lena
Constante este pe rând şoricelul, prinţesa, păpuşa din cutia-celulă, băieţelul care
conversa cu un căţel într-o limbă comună doar lor, şoricelul flămând şi fugărit şi
surprinde de fapt mai multe ipostaze ale aceluiaşi fapt; temă şi variaţiuni. Îşi
povesteşte peripeţia concentraţionară nu în mod direct, deoarece acest fapt era
insuportabil, ci indirect.
Piesele de teatru presupuneau un efort considerabil, deoarece tot procesul se
desfăşura doar în plan mental. Replicile erau versificate şi erau prelucrate,
memorate şi rememorate. Cadrul odată proiectat, acţiunea se desfăşura lent, sigur şi
fără oprelişti, creându-se parcă singură iar personajele păreau să-şi traseze singure
rolul, în timp ce autoarea se considera martor, auditoriu şi transmiţător al acestei
relatări, asculta replicile personajelor, urmărea desfăşurarea acţiunii şi reda
elementele tabloului creat. Dar lumea imaginară era rodul efortului ei, era ceea ce ea
le destina eroilor săi: ,,Dar actorii poveştilor mele infantile – nu eram decât o
scriitoare de nevoie – erau numai ce doream eu ca ei să fie. Nu-mi ofereau nicio
surpriză. De fapt, nu-mi ofereau decât satisfacţia muncii, a strădaniilor şi prin
muncă – evadare şi uitare.” (Constante, 1995: 42)
Ne oferă mai mult elemente ale unei poetici explicite, ale metatextului,
autoreferenţiale, decât ale textului propriu-zis, procesul mai mult decât rezultatul
scrierii. Pentru că singurul fapt considerabil în detenţie era scrierea şi ea era
interesată doar de forma şi nu de conţinutul naraţiunii, atâta timp cât acest proces
asigura uitarea prezentului. Scenele vesele erau mai uşor de conceput decât cele
triste, deoarece amuzamentul o detaşa de realitate iar râsul era o camuflare a
adevărului.
Totuşi, modul în care se desfăşoară acţiunea şi în care se comportă
personajele unei piese de teatru care are ca temă dragostea – deşi nu era o scriitoare
de profesie, ci ocazională – o nemulţumesc şi o determină să-şi considere opera un
insucces, „o comedie sentimentală, foarte demodată” (Constante, 1995: 42).
Dragostea frăţească este o altă nuanţă a acestei teme. Viaţa este dificilă pentru ambii
fraţi: şi pentru băiatul dornic de aventură şi însetat de cunoaştere care pleacă în
necunoscut şi suferă din cauza dorului de sora lui şi pentru fata conservatoare care
rămâne în ţinutul natal dar o frământată de grija pentru fratele pierdut. Împreună în
planul mental sau chiar – fapt posibil doar pe tărâmul poveştii – întâlnirea fizică
datorată scării-curcubeu susţine ideea conform căreia dragostea transcende şi
anulează orice distanţă. Acest curcubeu imaginar a menţinut probabil şi legătura
spirituală cu familia din mijlocul căreia fusese sustrasă Lena Constante.
Pe lângă timpul poveştii este utilizat şi timpul istoric, mitizat (anul
revoluţionar 1848) iar acţiunea se petrece tot în lumea satului. Singurele amănunte
prezentate sunt vocabularul alcătuit din arhaisme şi protagonistul acţiunii care este
fiul de paisprezece ani al unui ţăran. O altă piesă căreia îi aminteşte doar titlul se
intitulează Zile senine (este evidentă nostalgia după un timp normal al unei existenţe
obişnuite, opus celui carceral, deprimant). Cantitativ piesa este estimată la un număr
de două mii de versuri şi este cronologic a patra (plasată în anul 1955) din cele opt
create. După eliberare a reuşit să actualizeze doar trei piese, cele mai ample şi mai
42

importante: Zâmbete în floare (1952), Flautul fermecat şi Ţăndărică în lumea
basmului (ambele create în 1954). Ulterior cele trei piese au putut fie să fie
publicate (Ţăndărică în lumea basmului), fie să fie difuzate radiofonic (celelalte
două) dar în momentul confesării nu exista posibilitatea valorificării acestora. În
acest sens îşi menţiona regretul pentru inutilitatea rememorării lor, deşi nu excludea
beneficiul creaţiei din detenţie şi nu s-a străduit să le actualizeze şi pe celelalte.
Se observă faptul că deşi creaţia presupunea efort şi deci suferinţă voită, era
percepută ca un moment relaxant, pentru că acest mecanism al născocirii altei lumi
compensa un rău nevoit: detenţia. Genurile şi speciile literare pentru care a optat
fiecare deţinută erau în acord cu pregătirea şi structura lor sufletească: deşi a
cochetat temporar şi accidental cu poezia, piesele de teatru au reprezentat succesul
scenografei Lena Constante, preocupată mai mult de ordonarea şi muzicalitatea
versurilor; studentă la Litere şi Filosofie, Aspazia Oţel Petrescu a creat ocazional
mai mult bucăţi de proză şi s-a evidenţiat prin preocuparea pentru forma acestora şi
pentru substratul lor mistic; Oana Orlea, adolescenta în permanenţă indignată, şi-a
versificat sentimentele şi trăirile detenţiei iar epigramele Adelinei BusuiocescuCălin s-au datorat intuirii vulnerabilităţii persoanelor cunoscute. Predomină
versificările (poezii sau piese de teatru) prin proprietăţile lor mnemotehnice şi prin
uşurinţa cu care erau create (este şi modalitatea prin care un om simpu ca Laurenţia
Belu îşi prezintă detenţia). Deşi de cele mai multe ori fără o valoare literară
(excepţie fac amplele piese de teatru ale Lenei Constante), ele sunt apreciabile
pentru experienţa pe care o redau şi pentru rolul pe care l-au deţinut în momentele
dificile ale detenţiei în viaţa femeilor. Dacă între bărbaţi au existat poeţi ai
închisorii, precum Radu Gyr sau Andrei Ciurunga, a căror operă a depășit puşcăria
în care erau închişi la momentul respectiv, memorată de deţinuţii de pretutindeni,
care au resimţit-o ca remediu împotriva deprimării şi monotoniei cotidiene, care
erau recunoscuţi şi acceptaţi pentru calitatea lor de mânuitori ai unui condei
imaginar, în cazul femeilor nu s-a petrecut acest lucru; ele scriau pentru ele înseşi
sau pentru colegele de cameră, fără a egala profunzimea versificărilor din detenţie
ale bărbaţilor (piesele Lenei Constante erau copilăreşti, create doar pentru sine, cu
scopul de a-şi menţine moralul, fără a intui faptul că aveau să fie făcute publice
peste aproape jumătate de veac). Se pare că în timp ce bărbaţii mai mult sugerau
trăirile versificate, deşi surprind şi ei în textele lor atât aspecte materiale, cât şi
spirituale ale vieţii concentraţionare, iar universul poetic este mult mai dur în cazul
lor şi mai delicat în cel al femeilor, fostele deţinute îşi mărturiseau răspicat starea
sufletească, dorul de Dumnezeu sau de cei dragi, regretul pentru iubirea pierdută,
nostalgia după trecut sau privarea de libertate.
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Timpul kairotic vs. timpul blând al
culturii europene
Moto :
Eternitatea nu este un prezent veşnic, ci o lipsă de
prezent. Eternitatea „logicii” înseamnă tocmai să nu existe prezent.
Dar trecut şi viitor există.
Constantin Noica, Însemnări din „element”.

O viaţă fără rest şi, dacă se poate, cu ceva nou
Într-o succintă „Notă
testamentară”, datată Păltiniş, 198... ,
concepută şi copiată de mână de
Constantin Noica, cu rugămintea de a fi
publicată „după săvârşirea mea din
viaţă”, autorul mărturiseşte: „Mi-am trăit
viaţa în idee, fără rest, spre deosebire de
alţii care şi-o sfârşesc cu rest, şi care
merită astfel să fie regretaţi. Sunt ceea ce
am publicat (s.n. – N.M.), conchide
Constantin
Noica,
sfârşindu-şi
confesiunea astfel: „Dacă lucrurile mele
se sfârşesc odată cu mine, voi sfârşi a
doua oară odată cu ele. Este bine să
sfârşim.” (9)
Reflectând, aşadar, asupra modului „cum fiecare om îşi face
încercarea”, Constantin Noica constată că de fapt „Tot ce este adevărat pe
lumea asta nu este ceea ce se vede”, şi că inclusiv în cazul operei literare,
filosofice sau de orice altă natură, important nu e textul, ci contextul, cu
observaţia că „ne antrenăm perfect caii pentru galopuri spre ţinte nedesluşite,
dar mijloacele noastre sporite reprezintă contextul prin excelenţă Dar care
este textul ?” (10)
Dan Câmpean, Patrimoniul Constantin Noica. Carte document. Ediţie
bibliofilă, Deva, Editura Destin, 1992, p. 101 şi urm.
10
Op. cit., p. 103
9
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Asupra acestei întrebări fundamentale, care este deopotrivă a
filosofiei, dar şi a spiritului european, va stărui Constantin Noica de-a lungul
întregii sale strădanii filosofice, căutând cu insistenţă problema ultimă a
filosofiei, identificată prin înseşi Fiinţa. „Încercarea fiecărui lucru de a intra
în Fiinţă este activă peste tot”, conchide Constantin Noica, cu precizarea că
„oriunde este iubire este şi dragoste pentru gând şi pentru tot ce este sens în
viaţă” (11)
Mergând pe urmele operei tipărite a lui Constantin Noica,
constatăm că, încă din 1940, când apăreau la Editura Bucovina, a lui I. E.
Toronţiu, volumul de eseuri Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva
nou ( 12 ), iubitorul de filozofie se află într-o dilemă: din studiul acestei
discipline nu se poate afla nimic sigur.
Filosofia îşi asumă, aşadar, atât adevărurile cât şi erorile
posibile, ca pe simple realităţi de viaţă. Riscul de a cunoaşte cât mai mult
este acela de a rata însăşi reînnoita cunoaştere, căci, odată parcurse,
majoritatea ideilor se mumifică, ca şi cum ar fi lucruri din afara noastră, care
nu ne privesc, la fel cum nu ne priveşte direct nici mersul stelelor, de pildă,
sau fizica cuantică (deşi mulţi susţin că de descifrarea tainelor ei depinde
soarta omenirii).
Dorinţa absolută de a fi obiectivi, devine tot mai riscantă, cu
atât mai mult cu cât filosofia trăieşte tocmai din subiectivism, sau, cum
observa Constantin Noica: „Subiectivând istoria ajungem să obiectivizăm
viaţa intelectuală” (13)
Acesta este, în esenţă, punctul de plecare al întrebării aparent
retorice, în esenţă „de obârşie kantiană”, în opinia lui C. Noica, şi anume
„Cum e cu putinţă ceva nou”, în filozofie, în cazul nostru. Fără a consitui
câtuşi de puţin o tautologie, iluzia existenţei unei interpretări care să
conducă, pur şi simplu, către o rezolvare nouă a unor vechi dileme şi
întrebări, reprezintă, în fapt, adevărata filosofie, iar riscul de a veni cu o
interpretare nelegitimă este minor faţă de şansa de a privi într-o lumină nouă
o temă „clasică” a filosofiei.
Fără a deveni robii unei „filosofia perennis”, vom cerceta,
aşadar, ingenium perennae al unei materii dominantă, în esenţa ei, de
subiectivism, pornind de la ideea că simpla reflexie asupra temei echivalează
cu un studiu sistematic, mai ales că faptele ne arată că nici istoria filosofiei
nu (mai) este o ştiinţă lineară. Păşind pe urmele a „ceva nou” ajungem cu
siguranţă la actul creator filosofic confirmând astfel aserţiunea lui Descartes,
11

Ibidem, p. 104
Constantin Noica, Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou, Bucureşti,
Editura Bucovina, I.E. Toronţiu, 1940, 347 p.
13
Op. cit., p. VI
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anume că „adevărul este mai degrabă atins de un singur cuget decât de mai
multe”.
Înţelegând aşadar exerciţiul filosofic ca pe un intelect
actualizator, după expresia lui Constantin Noica, vom identifica nu atât o
constituţie teoretică, ci mai ales o stare de fapt care să întărească teza
kantiană anume că dacă nu există „ceva nou”, măcar persistă ceva „ingenium
perennae”.
De la timpul cuvântului la timpul mut
„Reprezentaţia e ca un ghem absolut. Răsfirarea acestui ghem
simultan e timpul şi experienţa. Sau un fuior din care toarcem firul timpului,
văzând numai astfel ce conţine. Din fericire, atât torsul, cât şi fuiorul ţin
într-una. Cine poate privi fuiorul, abstrăgând de la tors, are predispoziţie
filosofică”.
Mihai Eminescu – Un gând
Vorbind în repetate rânduri despre „miracolul eminescian” ( 14 )
Constantin Noica atrage atenţia cu tărie asupra filelor germane, editate în
1975 de Constantin Noica şi Alexandru Surdu sub titlul Lecturi kantiene,
respectiv a celor câteva sute de pagini rămase de la Mihai Eminescu, în mare
parte nedescifrate pâna la momentul cultural evocat şi, cu siguranţă,
insuficient valorificate până la data când C. Noica semnala acest lucru (15). În
opinia sa, aceste pagini „spun totul despre Eminescu, dar poate fără
esenţialul din el” (16 ) Între dificultăţile desluşirii, traducerii şi transliterării
originalului german, Constantin Noica se opreşte şi asupra a două adnotări,
făcute de Mihai Eminescu pe marginea textului traducerii Criticii raţiunii
pure, de Immanuel Kant, anume „făcute parcă mai mult pentru sine”,
precizează C. Noica, cu prescurtări de nedescifrat, scrise adesea încifrat „ca
orice autor cuprins de febrilitatea notaţiei”.
Într-una din aceste note, redată de Constantin Noica în articolul La
Ipoteşti (17) poetul naţional face referire la Timp, văzut ca un ghem sau un
fuior, a cărui contemplare provoacă predispoziţii filosofice. Constantin Noica
se întoarce la această temă, pe care o identifică pasager în Schiţă pentru
istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou, şi detaliat într-un articol publicat în

v. şi Constantin Noica, Istoricitate şi eternitate, Ediţie îngrijită de Mircea Handoca,
Bucureşti, I.P. 13 Decembrie, 1989 (Colecţia Capricorn, nr. 5-6)
15
Constantin Noica, în Revista „Manuscriptum”, an XII, nr. 1 ian-martie 1982, pp. 9-11
16
Ibidem, p.9
17
Publicat iniţial în „România literară”, nr. 50, 10.12.1987 şi reprodus integral, inclusiv
în facsimil în vol. Patrimoniul Constantin Noica, p. 83-88
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revista pariziană „Diogène” ( 18 ), în care, fără a se îndepărta de modelul
kantian invocat de Mihai Eminescu, constată, cităm, că „Logica este starea
timpului pur” (19), nuanţând: „Dacă geometria este ştiinţa formelor spaţiale,
logice, cu deosebire logica matematică este o formă a gândirii, mai precis
este Timpul condensat”.
Observaţia pleacă de la forma kantiană a judecăţii à priori, cu
precizarea că Timpul à priori este un timp anterior, devansând aşadar
experienţa umană, numit de Constantin Noica Timp al Logosului. Timpul à
posteriori, ca rezultat al experienţei umane, este timpul marcat de experienţe
şi consecinţe individuale.
Această teză, de esenţă kantiană, ce poate fi inclusă cu uşurinţă în
categoria „ceva nou”, face posibilă disjuncţia între Timpul absolut (al
Logosului) şi Timpul posterior, al experienţei individuale (sau timpul real),
singurul asupra căruia avem precedentul experienţei. Această distincţie între
Timpul ideal şi cel trăit efectiv are ca suport experienţa individuală, rezultată
din contactul efectiv cu Cosmosul. Dedublarea, practic, a Timpului, prin
cumularea timpului virtual cu cel trăit efectiv, ţine, în logica lucrurilor, de o
experienţă subiectivă.
„Le temps du Logos ne depasse pas l’intersubjectifité eventuelle,
puisqu’il est seulement d’ordre rationnel et sans rapport evec le reel” ( 20)
(Timpul Logosului nu este sub nicio formă raportat la rezultate, susţine, în
esenţă Constantin Noica). Pentru a formula o definiţie corectă a Timpului,
trebuie deci apelat la o manieră biunivocă: Omul, ca fiinţă, cunoaşte aprioric
ce este Timpul, dar pus în faţa faptului de a-l defini, ezită să o facă din
motive logice: Timpul nu poate fi definit, fiind un aspect al realităţii
reprezintă principala observaţie de natură filosofică susţinută cu argumente
temeinice de Constantin Noica în articolul menţionat. Această observaţie este
valabilă cu precădere pentru omul spiritualizat, sau, în cazul societăţii
româneşti, pentru segmentul preindustrializat, în care individul trăia efectiv
în Timpul natural.
Din contră, pentru omul modern, Timpul se defineşte în funcţie de
utilităţile pe care le permite. Cu cât este mai complexă tehnica, cu atât omul
este mai ignorant cu privire la natura şi esenţa Timpului.
Aşadar, Timpul à priori, al Logosului este înlocuit treptat cu Timpul
à posteriori, timpul real, modern. Dar este, oare, acesta un Timp adecvat
fiinţei umane? Aparent, răspunsul este afirmativ. Timpul real poate fi
Constantin Noica, Temps du reel et temps du logos, în „Diogène”, 1971, juin, nr. 74, p.
35-52
19
Op. cit., p. 35
20
Ibidem, p.39.
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măsurat, are ordine, sens, şi permite o anumită formă de temporalitate. Este
timpul care avansează. În acelaşi mod, Timpul à priori este rigid, în măsura
în care Timpul real este fluid. Trăitori, aşadar, în Timpul caracterizat de
Leibnitz ca având „ordine şi succesiune”, ignorăm Timpul pur, al Logosului,
Timpul unic şi total, a cărui simplă legătură cu Fiinţa este de natură
interioară, şi ne ţine fără încetare în legătură cu Fiinţa.
Privit astfel, Timpul real pare mult mai fragil în raport cu cel absolut.
Este o observaţie ce aparţine iniţial lui Hegel („Timpul real are tendinţa de a
înlănţui întâmplările cu succesiune temporală, sfârşind inevitabil prin a slăbi
ca forţă şi determinare”) (21) Din contră, Timpul absolut (Timpul Logosului,
în viziunea nicasiană) este imuabil, schimbându-şi natura doar în raport cu
Fiinţa.
Ca o primă concluzie, Timpul este în primul rând ordine, iar apoi
succesiune. Iar când vorbim despre succesiune, sfârşim prin a defini Timpul
prin acte. Ajungând în acest punct, ne întoarcem la teza iniţială despre „Cum
e cu putinţă ceva nou”, reluând analiza efectuată în capitolul Mister şi
subiect, referitoare la taina deşteptătoare de nelinişti, care este memoria
umană. Cităm din Sf. Augustin : „Dacă nu-mi cere nimeni să i-o spun, ştiu ce
este Timpul. Dacă vreau să explic, atunci nu mai ştiu” ( 22 ). Teza
augustiniană, invocată de Constantin Noica este însă de natură teologică:
„Dacă Dumnezeu, creatorul Timpului însuşi, nu-mi cere să răspund la
această întrebare, atunci întrebarea, ca atare nu-şi mai are rost” (23). Fără a
ocoli deci răspunsul, misterul nu are dezlegare.
Trecutul şi viitorul sunt în sine realităţi mai lungi sau mai scurte.
Măsura acestora nu poate fi stabilită, mai ales că Sf. Augustin însuşi se
referea strict la cadrul trăit. Modelul nicasian are în vedere, deci, trei aspecte
ale prezentului (prezentul trecut, prezentul de faţă şi cel viitor). Raportat la
prezent, Timpul este mişcare, poate chiar măsura mişcării.
Putem spune, deci, că de la Sf. Augustin încoace, teza despre natura
Timpului, reluată şi exemplificată inclusiv de către Constantin Noica în
textele citate include ideea unei conversii, o trecere de la Timpul cosmic (al
trăirii lăuntrice, al Logosului), către prezent, respectiv către o subiectivitate
implicită.
Comprimat în punctul numit prezent, valorificat în plan interior şi
extins la infinit în trecut şi viitor, Timpul ne însoţeşte spiritul, expresia sa
superioară fiind memoria. Nu întâmplător, Sf. Augustin subliniază ca pe un
fapt al însăşi trăirii în spirit împletirea, prezenţa, în natura Timpului, a
memoriei împletită cu misterul. În acest punct, simularea neştiinţei, bazată
21
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Ibidem, p.133
22

49

pe subiectivitate, stă la baza înseşi a gândirii filosofice. Este impresia
rupturii pe care o produce filosofia faţă de trecut. Certitudinea este cogitare,
cunoaştere, ştiinţă, iar cogito-ul însuşi, în viziunea carteziană, nu este decât
trăire în spirit, voinţă, memorie şi gândire.
Ca un contrapunct la aceste observaţii, vom semnala şi un alt aspect
temporal – timpul mut, blagian, prezent în poezia acestui autor atât de
admirat de Constantin Noica. Într-un articol publicat în revista
„Tribuna ”(24) se face referire la Timpul petrecerii nepetrecute, a curgerii
care stă pe loc : „În noapte, undeva mai e / Ce s-a mutat, ce s-a pierdut / Din
timpul viu, în timpul mut/”. Este un timp al proto-istoriei, al basmului din
care toate au început să curgă.
Kairos, învingătorul, sau întâmpinarea timpului favorabil
Eu sunt Kaios, îmblânzitorul a orice . . .
Poseidippos, Antologia greacă
De la Bergson încoace, teza carteziană a Timpului văzut ca o
redutabilă construcţie a inteligenţei şi raţionalităţii a fost înlocuită de
conceptul temporalităţii, al descompunerii continuităţii unitare a duratei.
Mitologic vorbind, docilul Chronos este înlocuit de neîmblânzitul Kairos, cel
ce aleargă fără încetare, purtând în mâini o unealtă ascuţită parcă anume
spre a semnala oamenilor că timpul este „mai ascuţit decât orice tăiş”. A
apărut astfel kairologia, disciplină evidenţiată de filosoful grec Evanghelos
Moutsopoulos, autor relativ puţin cunoscut de publicul român, dar
recunoscut şi preţuit cum se cuvine de Constantin Noica ( 25). Lucrarea sa
fundamentală, Kairos, alcătuită din aproximativ 50 de texte, cu „apendice” îl
impun pe Evanghelos Montsoupoulos drept „filosof al kairicităţii”, ştiinţă cu
multiple şi subtile ramificaţii, atât în domeniul filosofic, dar şi în artă,
ştiinţele istorice etc. De altfel, unul dintre texte se numeşte chiar Kairos sau
umanizarea Timpului (26), în care autorul se desparte definitiv de concepţia
newtoniană a temporalităţii bazată pe uniformitate, ce a marcat mai bine de
două secole societatea industrializată occidentală. Rezultatul acestui tip de
educaţie a fost o limitare, la nivel social, a năzuinţelor umane, o expulzare a
fiinţei către periferia aspiraţiilor de tip spiritual. Limitarea strictă la categorii
precum trecut, prezent şi viitor, desfăşurate într-o ordine prestabilită, s-a
dovedit cu timpul păguboasă, câtă vreme lipsea ideea unei cauzalităţi. De
Constantin Noica, În Tribuna, nr. 25 , iunie 1969, p. 4
Evanghelos Moutsopoulos, Categorii estetice, cu o introducere de Constantin Noica,
Humanitas, 1992
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aceea, revoluţia temporalităţii a câştigat un nesperat teren, omul ca fiinţă
superioară acceptând această orientare menită să-i deschidă noi orizonturi
temporare. În lumina acestei noi concepţii, apare inclusiv ideea Timpului
reversibil, omul asumându-şi conştient riscul de a se supune unei
reversibilităţi renovatoare a propriului destin.
Între pilonii de susţinere ai noii temporalităţi, Evanghelos
Moutsopoulos îi aminteşte obligatoriu pe Husserl, cel ce avusese intuiţia
reversibilităţii temporale, dar şi pe Berson, cel care a înlocuit temporalitatea
cu durata. Recurgând la subtile procese de conştiinţă, se face apel la
categorii noi precum nu- încă sau deja- niciodată, antrenate de Jean Pinget
într-un sistem de succesiuni – previzibile, având capacitatea de anticipare, la
nivel intuitiv, a unor fenomene temporale.
Revenind la rolul lui Motsopoulos, vom semnala că acesta operează
la nivelul categoriilor, decupând, în interiorul unor succesiuni previzibile,
clipa sau zona favorabilă. În accepţiunea sa, clipa (termen aleatoriu) situată
între nu-încă şi deja-niciodată reprezintă „suspendarea zborului timpului”
(27) sau, altfel spus, „o stare prelungită a realităţii”. Clipa (sau zona) propice
constituie în accepţia sa, localizartea kairosului, respectiv punctul unic,
absolut, infinitezimal al momentului favorabil. Deşi localizarea acestei clipe
ţine de un anume oportunism, Moutsopoulos nu exclude inclusiv o conotaţie
morală negativă a acestui fenomen.
Ca o concluzie asupra demonstraţiei sale, savantul grec accentuează
asupra ideii unei angajări conştiente a Fiinţei în căutarea kairosului,
elementele constitutive fiind durata şi flexibilitatea efortului. Considerând
această realitate kairotică drept singura autentică, capabilă să umanizeze
universul pe care îl instaurează Moutsopoulos pledează pentru abordarea cu
pragmatism a caracterului temporalităţii, kairicitatea fiind singura
dimensiune capabilă să umanizeze universul pe care îl instaurează.
Nu departe de această opinie se situează deschis şi Constantin Noica
care constată, fără echivoc într-o Europă devorată de Timp, că: „Se impune
timpul kairosului, al momentului favorabil”(28). Ideea kairicităţii, menită să
„înfrângă monotonia crono-logicii”, înlocuind-o cu „timpul acceleraţiei”,
mai potrivit cu spiritul ştiinţific modern, are aplicaţie, în opinia lui
Constantin Noica, mai ales domeniul vieţii culturale, dar şi al ştiinţelor
umaniste în general, ce pot profita de posibilitatea ieşirii din determinism. De
altfel, invocarea în acest context a lui Evanghelos Moutsopoulos este directă,
iar apelul este către epistemiologii pentru care „dimensiunile şi dispoziţiile
kairote bravează determinismul temporal” (29).
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Concluzia lui Constantin Noica este, cu alte cuvinte, încurajatoare:
Prilejul favorabil, kairotic, pentru ştiinţă în general, dar şi pentru filozofie în
particular, îl reprezintă „împlinirea timpului”. Într-o Europă ce se dovedea
încă de la mijlocul anilor ’70 devorată de Timp, ştiinţa încapsulării Timpului
reprezenta o soluţie, poate singura, salvatoare.
Profitând de timpul blând, îmbietor, eliberându-ne de totala sa tiranie,
avem şansa regăsirii unui timp al culturii, care, din perspectivă kairotică nu
poate fi decât învingător. Constantin Noica optează aşadar deliberat pentru
această soluţie, atât pe principiul că „nu avem nimic de pierdut”, cât şi pe
acela că „merită să încercăm”.
Soluţiei descurajatoare a „ieşirii din Timp”, a defetismului filosofic
pe principiul că „totul e permis” , Constantin Noica îi opune ideea generoasă
a responsabilităţii : „Ce kairos extraordinar a făcut cu putinţă vieţile
noastre?, se întreabă autorul lui Cum e cu putinţă ceva nou, iar răspunsul şi-l
dă singur : Să aşteptăm kairosul următor” (30).
De altfel, acest gen de preocupări abundă în opera (încă) parţial
publicată a lui Constantin Noica, iar Jurnalul de idei publicat în 1990 de
Thomas Kleininger,şi G. Liiceanu la Humanitas continuă să reia pasaje, idei
sau accente din opera sa publicată antum.
Iată de pildă o notă, cuprinzând in nuce, o altă introducere a cărţii
invocate, sub titlul A doua introducere despre timpul devenirii simulate (31)
din care cităm: „Timpul are întotdeauna, oricum ar fi conceput, îndărăt pe
Kronos, destrămarea. E închiderea (în prezent), ce se deschide pierzând
închiderea, şi nu păstrând-o. Pe când spaţiul e deschidere ce se închide, spre
a se redeschide” (32).
Cu regretul că nu avem încă o ediţie completă, academică, a scrierilor
lui Constantin Noica, fiind astfel privaţi de lectura a mii de pagini, în fapt de
laboratorul creaţiei acestei opere de excepţie, nu ne rămâne decât să sperăm
că întotdeauna vom afla „ceva nou” citind sau reflectând asupra unora din
temele asupra cărora s-a aplecat şi „pustnicul” de la Păltiniş.
Pledoarie pentru „bunătatea timpului”
De-a lungul ultimilor ani de viaţă Constantin Noica a strâns în
arhiva sa mii de file răzleţe, reprezentând tot atâtea variante a ceea ce el
numea cu modestie „simple Introduceri la bunătatea timpului nostru”.
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Ibidem., p. 180
Constantin Noica, Jurnal de idei, Bucureşti, Humanitas, 1990
32
Op. cit.,Caietul V, 1973-1984, p. 307
31
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Douăzeci dintre acestea au fost publicate de Marin Diaconu
şi G. Liiceanu într-un volum miscelaneu ( 33 ). Fiecare text în parte are,
dincolo de rolul iniţial pentru care a fost elaborat, acela de a prezenta
cititorului personalitatea unui autor sau semnificaţia unui eveniment cultural,
şi calitatea de a introduce, de a provoca şi de a incita cititorul ca să caute de
fiecare dată alt mod de abordare. Apelul la bunătatea „timpului nostru”, sau
a secolului în care a trăit Constantin Noica, reprezintă în sine o provocare.
Privită din perspectivă nicasiană, epoca pe care ne-am învăţat
deja să o minimalizăm sau să o privim cu nedisimulată superioritate, era
prezentată de Constantin Noica, împotriva chiar a evidenţei, dar şi a răbdării
şi îngăduinţei multor contemporani, drept un timp al bunătăţii. Încrederea
lui Constantin Noica în om era nemărginită. Până la urmă omul e la fel de
bun ca şi timpul pe care îl străbate. Astăzi, avem posibilitatea să vedem şi
altfel lucrurile. Optica lui Constantin Noica poate fi privită şi invers, adică
răturnat. Omul de cultură, filosoful poate avea o viziune proprie asupra
bunătăţii timpului, ascunzând totuşi lamento-ul întim. Încrederea în valorile
culturale româneşti, văzute în context european, este de-a dreptul pilduitoare.
În fond, bunătatea timpului la care se referea Constantin Noica a apus odată
cu el. Semnele numai de el ştiute ale unei redresări spirituale s-au stins, iar
bunătatea timpului a pălit. Oare pentru câtă vreme ?

Constantin Noica, Simple introduceri la bunătatea timpului nostru, Bucureşti,
Humanitas, 1992, 264
33
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CIPRIAN-IULIAN ŞOPTICĂ

DESPRE NEVOIA DE RAŢIONALIZARE A ENTUZIASMULUI
La finele unui concert simfonic de Wagner, în Viena aplauzele au ţinut jumătate
de ceas şi au căzut în sală şi în urechile ascultătorilor, asemenea unei ploi torenţiale.
În acelaşi moment, în spatele cimitirului, trupuri fragede de morţi aşteptau plini de
spasm mângâierea razelor soarelui, precum şi mireasma caldă a humei. Cât paradox
e în glorie şi putregai, câtă jalnică visare! Nimic din spectacolul existenţei n-ar
trebui să mă mai încânte! Fascinaţia funebră a fiinţei nu trezeşte în mine decât
dezamăgire.
Acelaşi etern reînceput al decăderii, aceeaşi formă de aruncare flămândă în
derizoriu, acelaşi gust amar al vagului, acelaşi farmec profund al disperării. În afara
decepţiei universale, nimic nu mă mai poate mişca în vederea începerii vreunei
acţiuni. Peste tot inutilitatea, domnia ineficienţei oricărei activităţi lumeşti. Şi cum
să nu simt aceasta, câtă vreme entuziasmul feeric cu care pornim în viaţă ne este
astătzi la fel de patetic precum bocetul stresant al unui parastas.
Degeaba se plânge la punerea în groapă, la fel, degeaba se râde şi se veseleşte la
punerea unei temelii, fie de casă, de familie, de şcoală, de popor etc. Stăpânirea
viermelui vremelniciei face totul o apă şi-un pământ. Pe cântarul timpului, atât de
crunt în indiferenţă, şi atât de rece în obiectivitate, râsul şi plânsul nu valorează
nimic. Să ne ferim a crede cu statornicie în viitor şi să nu mai venerăm atâta
neputinţele trecutului! Ambele sunt de fapt forme sterile de venerare a decepţiei. Un
cult mistificator al iluziei, un fel de credinţă în eterna Maya, chiar dacă, ce-i drept
doar la nivel inconştient. Ceea ce ar sparge lumea din visarea-i comodă ar fi,
probabil, privirea decăderii finale cu luciditate.
Însă, cu incisiva ei tulburare, realitatea plesneşte în ochii muribunzi ai
visătorului, ca un trăsnet. S-a spart oul oniric şi cuibul de monştri şi de clovni ieşiţi
54

din pârga elanului virilităţii şi-a început invazia prin conştient. Visele ne sunt
fugărite prin haosul virtualităţii, de coşmarul hâd al nesomnului şi lucidităţii. Să nu
ne dorim dar, niciodată, recunoaşterea definitivă a inutilităţii! Cu toţii suntem
captivii tăcuţi ai cugetării nefaste, cuprinşi de la începuturi unei fatale dezmierdări
de sine. Nu trebuie dar să ne amăgim cu frământarea entuziasmului fiinţării! Tot ce
inima şi gândul nostru pofteşte în afara sinelui este o isterie a neajunsului. Cu cât se
coace în noi dorinţe de neînchipuit şi de neîmplinit, cu atât eşecul final în faţa
realităţii creşte şi tinde a fi o tragedie existenţială. Îndemnul budhist de a renunţa la
fructul faptei îşi găseşte astăzi, mai mult ca oricând, utilitatea. Aceasta nu presupune
însă cufundarea în meditaţie şi în extazul inutilităţii, în venerarea inacţiunii ori
resemnarea în vacuitate.
Totul trebuie făcut în normele bunului simţ şi în afara aplauzelor mulţimii. De
altfel, recunoaşterea meritelor unui individ de către ceilalţi indivizi, pare a nu avea
sens într-o lume în care egoismul raţional-individual, legea selecţiei naturale şi lupta
pentru supravieţuire sunt legi de convieţuire inter-umană. Orice formă de progres
fie material, fie spiritual, trebuie întâmpinat cu cea mai feroce neîncredere, cu un
scepticism organic, de fier. Să nu credem în nimic nou ce ni se pare a fi mai bun,
nici să glorificăm căderile trecutului. De altfel, coborârea în abisul fărădelegii, al
„îngerului prealuminat”, n-a durat decât o clipă. Practic, a fost o teleportare mitică
a Aproapelui cel mai apropiat în Departele cel mai îndepărtat. Conştiinţa iubirii
fiindu-i anihilată, regretul căderii transformându-i-se în revoltă, îngerul căzut se va
înnăbuşi în propria-i cădere, autonimicindu-se.
Dar nici măcar conştiinţa finititudinii noastre n-ar trebui să ne mai încânte. La
început, conştientizarea acestei forme de nihilism pare a ne gâdila orgoliul, dar
nevoia de negare nu trebuie să ne părăsească nici în culmile fericirii. În naivitatea
lui, Sf. Apostol Petru, sub mirajul extazului luminii taborice, cere să facă trei colibe:
una pentru Moise, una pentru Ilie şi alta pentru Iisus, cel schimbat atunci la faţă.
Dar naivitatea lui izvorăşte din o cu totul altă cauză, având în acel moment revelaţia
inutilităţii şi a zădărniciei lumeşti, el doreşte să contemple clipa transfigurată în
eternitate, prin prezenţa descoperirii Lui Dumnezeu pe Muntele Tabor. Groaza ce
l-a cuprins atunci era aceea că înseşi conştiinţa fiinţei lui luase parte la un adevăr
tulburător: în afara divinităţii totul este zadarnic, inutil, un simulacru de existenţă, o
artificială esenţă. Ceea ce contează cu adevărat în eternitate este doar El, izvorul
eternităţii, Dumnezeul-Lumină care mai apoi i se descoperă Sf. Apostol Ioan în
pustiul peşterii din Pergam, ca fiind Cuvânt sau sabie cu două tăişuri.
Drama ce se descoperise atunci, celor trei apostoli (Petru, Iacob şi Ioan), vizavi
de irealitatea lumii văzute, se asemănă cu ceea ce budhiştii au afirmat prin
revelaţiile profetului lor Gautama: „totul este iluzoriu” şi deci „totul este suferinţă”.
La fel, li s-a descoperit şi preoţilor hinduşi că doar atman-puruşa, sufletul
primordial, este ceea ce contează, că totul tinde spre acesta din urmă şi că în afara
lui totul este Neant, Nefiinţă. În afara Lui, totul este amăgire, o continuă atragere în
lanţul karmic, o închidere în cădere. Vom merge dar cu îndoiala în suflet, arzând
orice efervescenţă nestăpânită a inimii, orice creştere fără sens a entuziasmului
juvenil? Toată această împotmolire în rostuirea de sine a fiinţei este chiar
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slobozirea nejustificată a virilităţii, o descătuşare a trupului fără consimţământul
real şi ferm al spiritului.
Desigur, războiul conştiinţei cu poftele de nestăvilit ale Sinelui din inconştient şi
cu fertilitatea sfârtecată a hormonilor şi a cărnii este chinuitor de indecent.
Asemenea unei strângeri de menghină, acest război nevăzut determină o suferinţă
colosală la nivelul fiecărui individ, de altfel, o suferinţă care se aseamănă chiar şi cu
Răstignirea. Întrucât trecerea de la o stare înaltă a conştiinţei, a purităţii şi
demnităţii angelice, la un extaz total al cărnii, ca stare de zbucium lăuntric
demonic, este uimitor de rapidă, o raţionalizare a entuziasmului este absolut
necesară tocmai pentru evitarea unui exil ontologic al fiinţării. cât şi pentru
păstrarea identităţii fiindului. Pe de altă parte, excesul de entuziasm poate duce la
ştirbirea demnităţii şi la pierderea autenticităţii fiinţării.
De altminteri, rigoarea morală, cu care spiritul trebuie să se impună întru
reafirmarea eului, vine în permanenţă, ca un stăvilar în avântul vieţii cotidiene şi
este văzută ca un spor al tragicului, ca o prelungire iresponsabilă a fatalismului în
destinul indivizilor. Stârpirea oricărei forme de avânt în acţiune, refuzul tranşat al
înfăptuirii, iată forma radicală a raţionalizării entuziasmului. Distingem, astfel,
două forme patologice ale creşterii entuziasmului, ca act de înfăptuire:
1. fie reconstrucţia fiinţei este infinită;
2. fie reconstrucţia fiinţei este determinată de finitudinea conştiinţei şi de
formele concrete ale fiinţării.
În primul caz, căderea este eternă, pentru totdeauna (în sensul damnării), în al
doilea caz, căderea urmează un curs firesc al revenirii la autenticitatea fiinţării (în
sensul con-damnării), prin reacordare de şanse. Refuzul îndârjit al oricărei forme de
acţiune trădează, s-ar zice, o nostalgie a autenticităţii (Autenticului) şi al
Originalului. Chiar dacă a înfăptui într-o lume perisabilă nu-şi are rostul, drama
ce a cuprins conştiinţele finitudinii este aceea de a refuza orice posibilitate de
încercare a reintegrării. Totuşi, cred că Reintegrarea ar fi posibilă doar printr-o
transcendere a mundanului şi a sensibilului. Paradoxul ce stă în fenomenul
reîntegrării poate fi aşadar ameliorat prin raţionalizarea treptată a entuziasmului. A
şti cât trebuie lăsat să fiarbă avântul reintegrării şi cât trebuie ţinut din scurt
presupun, în acest caz, a deţine un control feroce al voinţei asupra dezvoltării
entuziasmului, un adevărat exerciţiu de renunţare şi de detaşare continuă faţă de
părelnicile forme ale certitudinii fie ele sensibile, fie raţionale.
Aceasta s-ar realiza printr-o mutaţie somatică la nivelul sistemului de veghe, o
zdruncinare lăuntrică echivalentă cu pierderea somnului ori cu o uşoară pierdere a
apetitutului, însă fără de vreo scurgere de energie, ci, dimpotrivă, în mod miraculos
soldată cu un surplus de materie şi energie. Aceasta înseamnă, bineînţeles, control al
conservării potenţialului, precum şi o folosire echitabilă a sporului de entuziasm.
Întrucât entuziasmul porneşte din capul locului cu un mod iraţional de a privi şi a
gândi lumea, cu o asimilare fanatică, inconştientă, a aparenţelor, raţiunea îşi face tot
mai mult loc tocmai în vederea chibzuirii resurselor şi a adâncirii unui cât mai
profund simţ al realităţii.
De altfel, raţiunea îşi concentrează mereu atenţia asupra fenomenelor
excepţionale ale existenţei, în special asupra celor încărcate cu un grad înalt de
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semnificaţie şi sens. Tactica raţionalizării entuziasmului este tocmai aceea de a
dirija surplusul de energie şi de demnitate ontică către formele cu adevărat
importante ale vieţii, către momentele unice care presupun etape decisive şi critice
în evoluţia individului. Aceasta este, de fapt, o fază transmodernă a regulilor de
conduită morală propuse şi de marile religii (în special de către cele monoteiste).
După cum se ştie, majoritatea religiilor promovează elogierea familiei şi
păstrarea castităţii până la căsătorie, aceasta pentru a începe viaţa (în sens mundan)
cu o întreagă masă de potenţialităţi autentice, cu o neştirbită reintegrare. Dacă
reintegrarea (regăsirea fiinţării autentice) se face pe un deficit de energie şi
demnitate ontică, aceasta riscă să fie o mutaţie fatală, care presupune o anulare a
fenomenului existenţial dorit, care riscă astfel o degenerare accelerată, dacă nu chiar
o dezintegrare, o neantizare. Riscul eşecului fiind şi mai mare în cazul în care, prin
falsificarea fidelităţii şi mascarea moralităţii se ajunge la sfidarea cinică a ordinii
naturale, la o cădere continuă a semnificaţiei iniţiale a sentimentului iubirii.
Încrederea nestrămutată în sensul iniţial acordat sentimentului iubirii, ca exerciţiu
de aşteptare-asceză, desigur, poate fi un stimulent al izbândirii, o garantare a
împlinirii, dar aceasta se pare că nu este absolut suficientă. Statornicia
sentimentului iubirii se poate pierde din vigoare odată cu timpul, întrucât
entuziasmul vitalităţii creşte direct proporţional cu imediatitatea împlinirii.
Cu alte cuvinte, nesatisfacerea fericirii imediate, amânarea actului în sine al
înfiinţării, a aruncării-direct-în-fapt, poate genera angoasa conştiinţei finitudinii şi
chiar frustrarea enormă a orgoliului individuaţiei. Dar miza este cu totul alta:
reafirmarea demnităţii părţii căzute din graţia divină a întregului existenţial, în sens
ontologic, metafizic. Dacă dorim, putem exemplifica prin metafizica lui Lucian
Blaga.
În spiritul filosofiei sale, o refacere a drumului reintegrării fiinţărilor în Fiinţă, în
sensul invers al emanaţiei, a ceea ce el numea „diferenţiale divine”, dinspre
autenticitatea „Marelui Anonim” (ca izvor al revelaţiei), către unicitatea
individuaţiei, ar însemna o refacere a autarhiei arhetipale în interiorul însăşi al
Fiinţei. Dar aceasta n-ar fi posibil, decât printr-o complicată metamorfoză a
diferenţialelor, în care o etapă premergătoare ar fi tocmai deprinderea ce exerciţiul
raţionalizării entuziasmului, adică trăirea cu măsură a avutului înfăptuirii, ceea ce ar
echivala cu un control real al reintegrării.
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GEORGE BACIU

DESPRE IUBIRE
Vorbesc despre tine fiindcă vreau să te
populez. Căci, privindu-te am înţeles de
ce ţi-ai oprit sensul pentru a te
contempla. Nu ai nimic de primit în
afara aplauzelor. Te-ai oprit în tine
însăţi ca o poftă ce nu se poate satisface.
Să te iubesc? Iubirea înseamnă
supunere faţă de inimă. Asemenea
pietrei, supusă nu pietrelor, ci
templului.
M-am grăbit înspre tine pentru a
te atinge. Dar aveam nevoie de rădăcini
şi de ramuri. Asemenea copacului ce-şi
îmbrăţişează cerul dispreţuit de
sămânţa-i avortată în omagiul iubirilor
ei.
Nu te osteni să mă cunoşti. Sunt o potecă înspre câmpii, la răsăritul
zilei. Mă frângi sub călcâi ori de câte ori nisipul îţi devastează paşii ce te
poartă înspre niciunde ca nişte sclavi tăcuţi. Oare ai devenit soldatul care
datorează viaţa imperiului? Ori curtezana obosită de ea însăşi? Spre a te oferi
tribut instinctelor mele scandalizate de obrăznicia buzelor tale în care se
sinucid nopţile de logodnă.
Să te iubesc? Dorinţa de iubire este iubire. Căci nu poţi dori decât
ceea ce nu există încă. La marginea esenţei mele ţi-am acceptat posesiunea
ca pe-un ritual de viol al cărui ceremonial e o iluzie. Nu te nelinişti. În timp
ce caravana ta se istoveşte, saharele gesturilor devin nodul diversităţii tale.
Te accept aşa cum eşti, o corabie ce-şi eliberează, după ce a acostat,
încărcătura, îmbrăcând în culori vii portul, în vreme ce căpitanul îşi
aminteşte gustul iubirii atunci când îşi sărută soţia.
Da, te iubesc, femeie, născută dintr-un căscat al diavolului. Fiindcă
datorită ţie am învăţat să alunec înspre destrăbălare sau sfinţenie, dar
niciodată înspre mine. Iată de ce-mi iubesc imperfecţiunea... Căci e mult mai
bine să merg către pasiune, către dulceaţa dezmăţului tău la care nici
Dumnezeu n-ar putea privi fără să-şi piardă inocenţa.
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MIRCEA MUREŞAN

Ion partea a II-a34
În vara 1980, Uniunea Cineaştilor din URSS ne-a invitat la un turneu
cu Ion la Moscova, Leningrad şi Talin. Au participat Ioana Crăciunescu,
Rodica şi cu mine. Emil Loteanu, Ioana Crăciunescu, Galina Beleaeva, Rodica
Mureşan (Foto Mircea)

La Moscova, într-o sală mare, pe Nevski Prospect, am fost prezentaţi
cu onoruri de dragul nostru coleg şi prieten Emil Loteanu. După filmul Ana
Pavlova se căsătorise cu balerina Galina Beleaeva. Juniorul Emil avea câteva
luni.

Memorie…
Acasă, filmul este difuzat la
posturi de televiziune, retransmis prin
cablu, şi acum în 2013, după 33 de ani.
Citez pe Doamna Profesor Doctor
Monica Pop, de la spitalul de
oftalmologie. În memoria lui Şerban a
declarat în public, la televiziune,
„Filmul ION este o capodoperă”.
Pentru filmul Ion în afară de aplauzele de la prezentări, am primit o
recompensă nesperată. Selecţia la „Festivalul Internaţional al Filmului din
34

Fragment din cartea recent apărută ;; Trasista cu filme”.
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India”. Cea de a 8-a ediţie. Ţară Sfântă, dincolo de istorie şi cultură milenară,
pe vremea aceia se situa printre cele mai mari producătoare de filme. Nici
acum nu se-ncurcă prin Bollywoods. Festivalul urma să se ţină între 3 - 17
ianuarie 1981. Invitat regizorul, pentru 15 zile la New Delhi, cu toate cele
plătite, hotel de lux, restaurant, inclusiv bilete de avion dus-întors. Dar fără
diurnă, cu ceva mărunţiş subţire în buzunar.
M-am închinat pământului Indiei pe data de 2 ianuarie.
Am apelat cu taxă inversă la Mihai, Los Angeles. „Daţi la un indian
amărât 200 de dolari? Dam la schimb pe Dâmboviţa, la părinţii de la lady
Lealea”
S-au expediat telegrafic la hotel. Prietenul, şi de la distanţă se
cunoaşte.
Simţind suflul inimii Indiei, nu-mi prea ardea de Festival. Nume, filme,
necunoscute. Am asistat la puţine, nu-mi amintesc cine ştie ce.
Ion avea programare în penultima zi, pe 16 ianuarie, de două ori,
dimineaţa şi seara. Am vorbit cu proiecţionistul. Zic, „Filmul e lung, faceţi
pauză?” „Nu, indienilor le plac filme cât mai lungi”…
Convins că n-am să mă mai întorc vreodată pe-acolo, am bătut cu
pasul, şi cu ricşa tricicletă, ieftină de 10 cenţi, uriaşul oraş, pe la toate
templele, malurile Gangelui, cartierele populare. Am gustat pe străzile supra
aglomerate, la chioşcuri, misterioasele bucate indiene. Am mestecat frunze
de nu ştiu ce, scuipate roşu pe trotuare de toţi localnicii. Şi la recepţiile
serale, căutam feluri locale. Am avut parte de atât de mult parfum de şofran
încât după aceea, multă vreme, nu mi-a mai trebuit. Am încercat să nu pierd
nici una din excursiile organizate de festival în zonele din apropiere.
Fastuoasă, mistică, la Taj Mahal… Cea in Nepal, trei zile la Kathmandu, din
păcate, depăşea posibilităţile mele bugetare. În ziua proiecţiei filmului Ion, la
prânz, am fost invitat şi condus la Guvern.

Primit individual de Primul Ministru, Indira Gandhi. (foto oficială)
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Nu găseam cuvinte să exprim admiraţia pentru această Înaltă Doamnă
a Lumii. Domnia sa, în vorbe simple, a spus că este încântată să cunoască un
român, şi acesta un cineast invitat cu respect în India.

„Haioase”
La proiecţia filmului nostru, trei ore şi patruzeci de minute, n-a părăsit
nimeni vizionarea. La final am auzit aplauze prelungite. Lumea pleca
comentând vivace, probabil, filmul. Aşteptam într-un colţ să plece
spectatorii. S-a apropiat un coleg, regizorul bulgar al filmului în competiţie.
Mărturisesc cu regret, nu i-am regăsit printre notiţe numele, nici titlul
filmului. Ne cunoşteam din întâlniri de vecini balcanici. M-a felicitat sincer,
n-avea alte motive, nici un fel de interes de complimente. „Din tot ce-am
văzut, filmul tău e cel mai bun. Cred că vei lua premiul mare!” L-a luat el.
Văzusem filmul. Comedie rurală, actori fără cusur. Legături amuzante între
bunici şi nepoţi. Film plăcut. Excelent filmat,

Reclame hilare: Pliant ROMANIAFILM
A doua zi, dimineaţa, într-un ziar în engleză, văd o rubricuţă de câteva
rânduri.
„Aseară, România a prezentat unul din acele filme de sex violent, de
care ne-am săturat”… Semnătură…
Conferinţă de presă, populată de mulţi critici.
Singur, în faţa tuturor. Arăt publicaţia şi întreb:
‒ Se află printre dumneavoastră autorul acestei aprecieri?
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O doamnă, între două vârste onorabile, ridică ceva în aer: „Uitaţi-vă
aici!” Mă deplasez şi îmi arată un pliant de prezentare a filmului în engleză,
trimis din ţară
ROMANIAFILM presents „ION THE LUST OF LOVE” …
Întreb: ‒ Aţi văzut filmul? Ce scene vi s-au părut de sex excesiv?
‒ Nu mă duc să văd filme cu asemenea titluri!
‒ Regretabil. E traducere greşită în broşură. The„lust” înseamnă
„desfrâu”‒„poftă carnală”, Titlul pe generic este „Blestemul…” în engleză
„The Curse…”.
„Nu e vina mea!”a exclamat
doamna criticăreasă, şi a
aruncat pliantul pe jos. Să fi
fost şi membră în juriu?
Să fi jucat vreun rol
traducerea „the lust” în
decernarea premiilor?
Cine a mai fost interesat
vreodată? Pe „Certificat de
Competiţie”, primit ulterior
prin poştă, titlul e corect tradus,
după cum e subtitrat în
română…
Şi de această dată, la Bucureşti
s-au găsit traducători-trădători de titluri. Să fi fost şi norocul bulgarului?

„638”
Într-una din zilele festivalului, o asociaţie a cineaştilor indieni a
organizat un coctail pentru oaspeţii străini. Un cuvânt introductiv s-a
rezumat, firesc, la o apologie la adresa filmului indian. Cu mândrie
nedisimulată au fost lăudaţi producătorii, pentru realizarea a 638 de filme
realizate în anul 1979, ieşite în premieră! Fabulos, împărţire medie la 52
săptămâni = 12 titluri, adică două premiere pe zi… Uluire pentru toate
ţările producătoare de filme din lume, inclusiv SUA ! Ca un venetic din
România, pun o problemă naivă: „Înţeleg! Dispuneţi de studiouri,
capacitate de producţie, aparatură, spaţii, resurse financiare, regizori,
actori, personal auxiliar, tot necesarul… Peliculă în cantităţi de vagoane.
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Am aflat că se importă peliculă pozitiv şi din România, de la AzoMureş… Că
e mai ieftină… Nu vă lipseşte nimic! Am o singură nedumerire: „De unde aţi
aveţi 638 subiecte de scenarii?”… Răspuns apocaliptic: „Nu avem! Există
un singur subiect, modul universal, răsucit în 638 de variante… N-am mai
întrebat dacă spectatorii nu se plictisesc. Pentru că la începutul spiciului se
enunţase şi o cifră astronomică a frecvenţei la cinematografe. Fie
binecuvântaţi!
Raj Kapoor la New Delhi. M-am prezentat să-l salut.
Nu-şi amintea să fi fost vreodată în România… Vizita lui, a indienilor s-a
relatat în legătură cu şederea lor la Sinaia, 1957.
„Două cravate”
Biletul de avion de întoarcere propunea via Moscova.
M-au apucat frigurile lui ianuarie rusesc. A urmat o tocmeală cu agentul
de la Air India. „Nu s-ar putea schimba ruta?” „Pe unde aţi dori?”
„Roma?”... „Avem numai via Bombay!” Şansă suplimentară! „O.K”
L-am cadorisit cu două cravate frumoase. A
mulţumit super încântat. A întrebat dacă sunt
design românesc. Habar
n-aveam.
În zbor de noapte am ajuns la Bombay
dimineaţa. Cu hotel din oraş pentru o zi.
Plecarea spre Roma, seara pe la ora 9.
Marius Matei a răspuns la telefon că pot
să sta la el cât vreau, că e singur. La
aeroport Bombay, un taximetrist a fost
dispus să stea la dispoziţia mea 12-14-16
ore, pe o taxă inimaginabil de rezonabilă.
M-a condus prin punctele principale ale
marelui oraş. La prânz şi la cină l-am
cinstit în plus cu mese la alegere. La
plecarea spre aeroport, l-am regăsit în faţa
hotelului. Pentru transport mi-a cerut mai mult
decât pentru toată ziua… S-a prins că dispun?…
Magnifica Aventură India s-a încheiat definitiv!
„Ion” a văzut lumina ecranelor în toate ţările vecine, inclusiv în Ungaria
stârnind polemici între criticii confraţi. Mi s-a spus că şi în China a fost
amplu difuzat. În toamna 1981 „Ion” a vizitat Parisul, cu prilejul unei
săptămâni a „filmului românesc”. L-am însoţit. A fost de faţă şi autorul
muzicii, Gheorghe Zamfir de o vreme strămutat pe-acolo. N-a lipsit
niciunul din prietenii plecaţi. Cu emoţie am reîntâlnit pe Irina Negulescu,
însoţită de Catinca, fiica de 14 ani. Un redactor de la Radio „Vocea
României” m-a felicitat discret: „Să nu spun prin ţară că ne-am întâlnit”.
Prin alte colţuri de lume, la New York, cu regret, n-am participat
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Negoiţă LĂPTOIU

MAESTRUL ROMUL LADEA
CONFIGURAT ÎN TOATĂ SPENDOAREA MĂREŢIEI
SALE SPIRITUALE
Oricât de documentate şi viguroase ar fi resursele evocative ale unui
biograf, când se încearcă dimensionarea obiectivă în timp și spațiu a une
ipregnante personalităţi, se insinuează nolens-volens imprevizibile dificultăţi
dată fiind aria vastă a climatului formativ, a răsfrângerilor comportamentale
şi componentelor definitorii prin care s-a consacrat în perimetrul unei anume
profesii. Limpezirea tuturor aspectelor de esenţă implică totala identificare
cu natura subiectului investigat, receptivitate şi discernământ faţă de sursele
informative, analiza în profunzime a ramificaţiilor ofrandei spirituale,
proiectarea aportului specific în relaţie cu pulsul contextului istoric, situare
valorică la nivel de generaţie, epocă şi patrimoniu cultural.
De toate aceste aspecte avea să fie conştient şi proaspătul exeget al
fenomenului Ladea, reputatul medic şi dascăl descins din fastuoasa lume a
Banatului, Trailă Nicola. După o exemplară carieră universitară în avantajul
asanării suferinţei umane şi-a şlefuirii temeinice a viitorilor demni promotori
ai jurământului hipocratic, s-a lăsat ademenit de tentaţia pătrunderii şi
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descifrării tainelor unui fascinant destin artistic. O asemenea organică
chemare gesta mocnit în profunzimile propriei interiorităţi asteptându-se
doar acel răgaz când alte urgenţe şi-au cuminţit revendicările.
Aflat la vârsta deplinei maturităţi, autorul recentei monografii a deschis
larg fereastra amintirilor şi câmpul lecturilor, simţind ca o nobilă datorie de
suflet proiectarea în lumina adevărului ‒ mai fermă şi exactă ‒ a fabuloasei
rodnicii creatoare prin care un prodigios consătean, Romul Ladea, a căpătat
drept de cetate în eternul românesc. A considerat imperios necesar să-i
actualizeze performanţele, prilej de reflecţie şi de adeziune din partea
iubitorilor de repere spirituale într-o vreme când direcţia afirmării publice
vizează atroce componentele unui acerb pragmatism.
Cum era şi firesc, într-un prim şi edificator capitol Trăilă Nicola – un
admirabil şi pilduitor îndrăgostit de pulsaţiile sacre ale obârşiilor ‒ caută,
clarifică şi defineşte factura unor esenţiale praguri existenţiale din faza
iniţială a vieţii gingaşului şi dotatului vlăstar din Jitinul Caraş-Severinului
care i-au marcat decisiv sensibilitatea, gândirea şi comportamentul. O
recunoaşte în termenii unei tulburătoare profesiuni de' credinţă însuşi
magnificul maestru Ladea: „Mi-am petrecut copilăria la sat. Este deci
explicabil ca sufletul meu să fie îmbibat de poveşti, de legende, de credinţele,
poeziile acestui popor, de virtuţile lui, de faptele lui, de suferintele lui, care
toate la un loc alcătuiesc atitudinea, seriozitatea şi valoarea lor morală.
Trăirile acestea decid cum, în ce chip îmi îndeplinesc datoria, în lume şi mai
la urmă realizările mele în artă". Consolidându-şi convingerile prin
aprofundate şi fin asimilate lecturi, eruditul biograf lansează consideraţii
pertinente şi convingătoare privind bogaţia şi specificitatea climatului
cultural din zona Banatului, în măsură să determine cultul autohtoniei la cei
modelaţi de reverberaţiile unor arhaice şi perene înrâuriri de ordin ideatic şi
afectiv. Această bogată plămadă iniţiativă va imprima rodnicului travaliu
creativ autenticitate, pregnanţă stilistică şi spirituală. Mergând pe firul
izvoarelor, iscodite şi tălmăcite în tainele lor cele mai adânci, Trăilă Nicola
furnizează date noi, plauzibile şi semnificative pentru elucidarea biografiei
frământatului artist. Căile afirmării n-au fost deloc simple, comode, dar
mereu abordate ferm şi biruite de tenacitatea insului purtat de viguroase
resurse vocaţionale, predispuse transfigurării de real în esenţe spirituale.
Limpede şi corect definite au fost nu numai aspectele conduitei personale, ci
şi consecinţele fertilizatoare atât ale operei, cât şi ale implicaţiilor sale
academice, de dascăl modelator al unor multiple talente, care pe parcursul
vremii n-au ezitat să-i recunoască prob eficienţa intervenţiei formative.
Pentru a conferi claritate discursului analitic grupează în segmente
diferenţiate direcţiile majore ale inspiraţiei şi limbajului sculptural. Ca prim
şi cel mai tentant domeniu s-a desprins Satul şi izvoarele mitologice,
maestrul Ladea afirmându-se ca un referenţial interpret de prototipuri umane
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caracteristice pentu fizionomia, sufletul şi mentalitatea unui neam
familiarizat cu manifestarea în chibzuinţă, dârzenie, nobleţe şi vitalitate.
Sincer şi fidel cu profunzimile intime ale lumii evocate, în memorabilul
ciclu Ţăran din satul meu, transpus în multiple variante, strecoară expresiv în
eternitatea personajelor şi acel suflu de umor şăgalnic, reflex al unui sănătos
şi robust tonus existenţial, iluminată proiecţie în adevăr şi înţelepciune. Bine
reliefată este şi preocuparea sculptorului, extinsă pe parcursul a 14 ani (19331947) de a găsi adecvate şi sugestive soluţii plastice pentru un ispititor
subiect: invocarea-faptei vitejeşti a legendarului erou popular din zonă:
Iovan Iorgovan, conceput în cinci variante, de la relief şi ronde-bosse, la
ecvestru. Omagia, astfel, prin mijlocirea unui laborios şi ingenios limbaj
sculptural, statornicul sentiment românesc de cutezătoare implicare pentru
triumful binelui în apriga sa dispută cu imixtiunile răului posibil.
Profund marcat de strădania până la jertfă a marilor înaintaşi, promotori
de trăire şi identitate natională, maestrul Romul Ladea alcătuieşte o
impresionantă galerie cu chipuri şi ipostaze de martiri, savanţi si cărturari,
care materializate în semnificative statui străjuiesc frecventate spaţii publice,
superbe embleme ale continuităţii şi dăinuirii unui popor şi civilizaţii pe
ecranul unor tensionate vremi. Adevărat nimb al unei prodigioase manifestări
creative, complexul monumental al Şcolii Ardelene, desăvârşit cu iz
testamentar din ultimele resurse fizice şi inspirative, veghează stimulativ şi
ocrotitor intrarea inimpozanta clădire a Universităţii clujene şi se instituie în
falnica piatră de hotar din care emana ‒ după insăşi intenţia memorabilului
făptuitor – înălţătoare precepte ideatice şi afective: „de nobleţe, umanitate,
demnitate fără umilinţă". Asupra particularităţii aspectului formal şi al
semnificaţiei fiecăreia din evocatoarele efigii iconografice se insistă cu fină
intuiţie în cuprinsul unui alt vast capitol al monografiei.
Fecund corolar al unei opere complexe, abordările care au vizat
plasticizarea eternului feminin se bucură de aceeaşi perspicacitate a
documentaţiei şi reflecţiei. Ni se restituie cu sinceră emoţie superb afinitate a
tumultuosului modelator cu freneziile cele mai gingaşe şi subtile ale genului,
extrase din purităţile copilăriei, exuberanţele tinereţii şi sobrietăţile grave ale
senectuţii.
Precizările condensate într-un solid context de informaţii configurează
într-o formulă energic personalizată componentele zestrei sculpturale Ladea
care înnoblează spaţiul geografic şi cultural al îndrăgitului său
Banat.Urmează apoi o atentă inserţie în datele specifice viziunii şi
componentelor stilistice, lansându-se o caldă pledoarie pentru rosturile şi
răsfrângerile unui elevat figurativ, mereu interesat de logica, fluiditatea,
expresivitatea pretextului inspirativ şi finalitatea spirituală a aspectului
formal. De aici şi superba rezonanţă umanistă a unui original şi viguros aport
creativ, integrat valorilor definitorii ale artei românesti.
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Ne aflăm, neîndoielnic, în contact cu izbânda unei pasionante şi relevante
investigaţii în particularităţile unui ardent şi fabulos travaliu, aureolat de
mereu proaspete, ingenioase, incitante articulaţii şi rezonanţe.
Sesizarea şi asimilarea consecinţelor lor pozitive va constitui un câştig
pentru orice cititor dornic de cunoaştere şi dialog cu majore preocupări şi
împliniri, situate pe straturile superioare ale destinului uman. La
profunzimile textului se alătură impresionanta ghirlandă de imagini, animată
de instantanee proprii, culese şi mijlocite de prelungitele pelerinaje şi
familiarizări cu locuri, edificii, ambianţe, pline de interes, farmec şi inedit.
Cluj – Napoca 1 noiembrie
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Trăilă Nicola

ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE, OPERA
SCULPTORULUI ROMUL LADEA (I)
Hotărârea de a întreprinde un studiu monografic dedicat
sculptorului Romul Ladea are la origine unele elemente de ordin subiectiv
(îmi exprim, în acest mod admiraţia şi recunoştinţa pentru un artist originar
din comuna mea natală) şi unele motivaţii de ordin cultural, de largă
reverberaţie (am considerat necesară o rediscutare în actualitate a unei creaţii
cu un program ideatic complex şi cu probleme de limbaj de mare interes în
epocă). În plus, m-a stimulat împrejurarea de a face cercetări ştiinţifice
încadrul Facultăţii de Arte şi Design a Universităţii de Vest din Timişoara,
instituţie care dezvoltă moştenirea anilor interbelici, când Romul Ladea,
împreună cu alţi profesori a transferat Şcoala de Arte Frumoase din Cluj la
Timişoara, inaugurând, astfel, învăţământul superior de artă din Banat.
Pentru înţelegerea universului artistic al lui Romul Ladea ni s-a părut
absolut necesar să punem în lumină complexul cultural în care a apărut şi s-a
format în primii ani de viaţă. Zona Banatului prezintă o particularitate a
experienţei istorice, cuprinzând elemente de mare stabilitate, cu tradiţii
coborând pe axa timpului, întâlnind simbolurile neoliticului, sintezele
dacoromane, viziunea Evului Mediu românesc, perfectând o spiritualitate
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specifică în dialogul culturilor ce se produc pe aceste meleaguri. Din
straturile cele mai profunde ale universului artistic bănăţean, din lumea
arhaică ce se perpetuează în arta ţărănească, Romul Ladea a deprins gustul
pentru forma clară, realizată cu fertile mijloace artistice
Situându-se în mod natural în prelungirea unei milenare culturi a
lemnului, sculptorul, ce se afirmă în primele decenii ale secolului al XX-lea,
practică tehnica cioplitului simplu şi concis, pus în slujba unei explicite
încărcături figurative. Pe această bază s-au altoit roadele unei formaţii
petrecute în sumulative ateliere din ţară şi în ambianţa unor centre ale vieţii
artistice europene, care i-au sporit zestrea temperamentală, aducându-i noi
impulsuri din arta modernă a timpului.
Sculptorul pornit din atmosfera satului bănăţean (a purtat totdeauna cu
mândrie calitatea de a fi, alături de alţi proeminenţi oameni de cultură, o
parte constitutivă a celebrului „trifoi cărăşan”, ce marca în mod decisiv
istoria culturală a locului) caută cu fervoare să-şi lărgească orizontul, venind
în contact cu oameni semnificativi ai timpului, participând la evenimente
care au contribuit la definitivarea personalităţii sale artistice.
Dea-lungul instruirii sale, Romul Ladea a traversat o bogată experienţă,
s-a bucurat de frecventarea unor cursuri universitare la Bucureşti (Şcoala de
Arte Frumoase, clasa lui Dimitrie Paciurea) şi la Paris (Academia liberă
Julian). În perioada pariziană, frecventează şi atelierul lui Constantin
Brâncuşi, artistul care a marcat evoluţia sculpturii moderne. La asta trebuie
să adăugăm „călătoriile iniţiatice” efectuate prin diferite centre cultural
europene ‒ Viena, Berlin, Dresda, München, Paris ‒, unde aveau loc afirmări
definitorii ale artei moderne. Pretutindeni în locurile pe care le vizitează se
căutau drumuri noi în creaţia artistică, se făceau experimente dintre cele mai
îndrăzneţe. Am considerat necesar să urmărim tânărul care luase calea lumii
occidentale cu dorinţa de a-şi face o solidă documentare, sperând în
posibilitatea de a cerceta inestimabilele valori patrimoniale şi de a veni în
contact cu mişcările artistice cele mai recente, cu propuneri novatoare care
tensionau atmosfera centrelor europene. Când, în anii imediat postprimbelici,
Romul Ladea străbătea drumurile europene, arta modernă se afla încă în
plină efervesccenţă şi tânărul sculptor putea să aleagă, într-o diversitate de
opţiuni formale, pentru acele orientări care răspundeau zestrei sale
temperamentale şi programului său de reprezentări determinat de instanţe
istorice, ca exponent al Banatului şi Transilvaniei ce-şi găsea locul, după
secole de frământări, în familia ţărilor române, precum şi bine putea să
rămână, ca mulţi alţi artişti în Occident.
În universul artistic în care pătrundea sculptorul, plecat din ţinuturile
bănăţene, se produsese de mult revoluţia impresionistă şi se afirmaseră
tendinţe novatoare care se angajau să schimbe limbajul artei, să inaugureze şi
să cultive modalităţi originale de expresie. Multe din noile curente anunţau,
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încă din numele şi după programul pe care şi-l aleseseră, intenţia de a păşi pe
un drum nou. Astfel de fenomene apar în toată Europa, dar, pentru discuţia
pe care ne-am propus-o, cităm doar orientări programatice din culturile cu
care Romul Ladea a venit în contact direct: Sezession în Austria, Jugend stil
şi expresionism în Germania, Art Nouveau şi constructivism în Franţa.
Pe acest fundal, în primele decenii ale secolului al XX-lea, artiştii caută
cu fervoare noul, hotărâţi să se îndepărteze de ceea ce era deja afirmat.
Astfel, în Franţa se afirmă fovismul (de la cuvântul francez fauve sălbatic), prima mişcare expresionistă, urmat de grupările germane Die
Brücke ‒ Puntea, şi Der Blaue Reiter ‒ Călăreţul Albastru, având aceeaşi
orientare, care se accentuează în atmosfera adusă de dezastrele Primului
Război Mondial, constituindu-se ceea ce s-a numit „expresionismul istoric”.
În aceeaşi perioadă pe scena artistică europeană, prin curente cum sunt
cubismul, futurismul, raionismul şi constructivismul, se dezvoltă eforturi
raţionaliste, marcând procesul de luare în stăpânire a realului. La polul opus
se lansează arta abstractă, care renunţă în imagine la rezultatele observaţiei,
preferându-se discursul formelor şi culorilor care nu evocă realitatea. Trebuie
să spunem că arta abstractă cunoaşte o direcţie raţionalistă, care recurge la
sistematizarea materialului vizibil, la geometrie, şi o altă direcţie, informală,
care înregistrează traseele acţiunii, ale gestului.
În acelaşi cadru a modalităţii nonfigurative, în epocă se lansează şi
suprematismul lui Kazimir Malevici, care, respingând orice referire la
concret, promovează în imagine semnele purei sensibilităţi.
Ca să întregim tabloul tendinţelor care agitau atmosfera artistică în
perioada când Romul Ladea îşi desăvârşea formaţia în centrele europene,
amintim şi dadaismul, o mişcare de absolută negare a valorilor artei şi
societăţii, în condiţiile de criză imprimate de tragediile induse de Primul
Război Mondial.
În acest creuzet al lumii artistice, Parisul deţine o poziţie specială,
Constantin Brâncuşi, care, renovând limbajul sculpturii, a reorientat
drumurile artei moderne, după ce efectuase acea legendară călătorie, pe jos,
din ţinuturile Olteniei până în Paris-oraşul lumină. El a adus, într-o atmosferă
de intensă căutare a noului, simbolurile preistoriei aflate în memoria
pământului românesc, care se dovedeau de o provocatoare noutate, într-o
epocă agitată de experimente.
Tânărul Romul Ladea, sosit la Paris pentru a urma cursurile unei şcoli
superioare de artă, are şansa de a fi primit în atelierul faimosului său
compatriot, dar nu va rămâne multă vreme aici, după cum nu rămăsese nici
în atelierul lui Dimitrie Paciurea, căci existau motivaţii profunde, cu rădăcini
în aceeaşi origine ţărănească şi întărite de ataşamentul pentru istoria
Banatului, pentru satul românesc, motivaţii care îl îndrumau pe calea
identificării unui limbaj şi sistem de simboluri proprii.
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Aflat la Paris, în această atmosferă de la începutul anilor ’20 din secolul al
XX-lea, când se derulau cu repeziciune tendinţe artistice din cele mai
diverse, Romul Ladea face opţiuni estetice care corespund patrimoniului
artistic cu care plecase la drum şi care se regăsesc în temperamentul său.
Astfel, hotărâtoare pentru cristalizarea viziunii este zestrea formal
moştenită dintr-o tradiţie milenară şi datele unei experienţe istorice specifice,
mereu prezentă pe parcursul apropierii de căutările artei în primele decenii
ale secolului al XX-lea. În aceste împrejurări se conturează orientarea
statornică spre expresia figurativă a operei sale, cu manifestarea în acelaşi
timp, la nivel suprastructural, a unei tendinţe de dinamizare a discursului,
venită dinspre mişcarea expresionistă, ajunsă la maximă înflorire în acei ani
de formaţie a sculptorului.
Cu acea organică îmbinare a sugestiilor realului, potenţate cu accente
expresioniste, Romul Ladea îşi începe elaborarea unei opere vaste, anunţând
încă din perioada interbelică, perioadă a deplinei maturităţi de creaţie, marile
cicluri ale operei sale: galeria de figuri reprezentative pentru satul din care
provine, reprezentările mitologice din arealul tradiţiei populare, eroii luptei
ţăranilor bănăţeni şi transilvăneni pentru dreptate socială şi recunoaşterea
identităţii lor naţionale, imagini ale frumuseţii şi armoniei feminine, în care
se includ şi nudurile, acele „glume de pământ ars”, despre care vorbea
sculptorul, personalităţile semnificative ale culturii şi istoriei româneşti.
În anii ce au urmat celui de-al Doilea Război Mondial, opera lui Romul
Ladea a fost supusă, în cadrul „reaşezărilor” oficiale, unor interpretări
dogmatice, unor simplificări deformatoare ale aspectelor ei formale şi
inspirative. Se pornea în general de la caracterul figurativ, modalitate
considerată, din capul locului, o soluţie superioară în mod absolut oricărei
alte înţelegeri ale rezolvării plastice, în primul rând faţă de organizarea
abstractă, zisă aberantă, îndepărtată de spiritul artei „adevărate”, decăzute de
la idealurile omului din popor, cum erau, de pildă, susţineau teoreticienii
oficiali, lucrările lui Constantin Brâncuşi.
Plecând de la caracterul figurativ ale creaţiilor lui Romul Ladea se
comenta în termeni elogioşi realismul viziunii sale, limitând referirile la
aspectul stilistic. Aceeaşi înţelegere simplistă aplicată reprezentărilor de
figuri de ţărani, fie cei din ambianţa în care a crescut sculptorul, fie cei din
trecutul de luptă al satelor bănăţene, ca şi în cazul prezentării exponenţilor
culturii şi evenimentelor istorice, acceptaţi ca individualităţi fizice, fără să se
facă referire la angajamentele lor morale şi la componenta naţională a
activităţii lor. Realismul care se recunoştea în structura unor astfel de lucrări
nu depăşea superficiala capacitate de evocare a unor valori din ordinea
realităţii observate, tinzându-se în evaluarea artistului spre satisfacerea
canoanelor îngust semnificative ale realismului socialist, socotit o formă
superioară de realism, o formă edulcorată, ascultând de fapt de o serie de
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dogme, care, în mod serios, părăseau zona gravă a realităţii şi optau pentru o
cenzură artificială a datelor concrete.
În cuprinsul lucrării noastre ne propunem să prezentăm în permanenţă
aspectele de limbaj şi, totodată, să explicităm motivaţiile orientării tematice,
cu profundele implicaţii în biografia sculptorului şi în destinul
colectivităţiidin care făcea parte. Este adevărat, printre atâtea aspecte ale
limbajului pe care le oferea scena artistică a lumii în momentul când
sculptorul îşi desăvârşea formaţia, în centrele româneşti sau în puncte
fierbinţi ale artei moderne europene, Romul Ladea s-a decis pentru
modalitatea figurativă, întemeiată pe evaluarea în date recognoscibile a
realităţii şi in aceste condiţii, în mod natural, el s-a păstrat la distanţă de căile
pur speculative.
Dintre tendinţele artistice active în anii de direct contact cu universal
artistic al lumii occidentale, un deosebit ecou în opera sculptorului român
l-au avut expresionismul şi constructivismul pe filieră A. Bourdelle care l-a
şi orientat către amploarea monumentală. Intensitatea expresiei cultivate de
acest curent convenea viziunii sculptorului, în plus, venea în întâmpinarea
modului de a lucra al cioplitorilor populari.
Ţinând cont de complexitatea atelierului artistic al lumii, în perioada
anilor de formare, dar şi din timpul maturităţii lui Romul Ladea, dorim să
acordăm o specială atenţie modului cum se prezintă, în opera sculptorului,
modalitatea realistă şi expresionistă. Amândouă aceste curente au
fostsimplist interpretate de comentariile apărute în anii dictaturii comuniste
din România, primul fiind redus la o mecanică înregistrare a aspectelor
vizibile, iar al doilea diminuat ca referinţă la o mişcare cu existenţă istorică şi
înţeles doar la exteriorul expresiei.
De asemenea exigenţe, ne propunem să ţinem seama pe parcursul
prezentării ansamblului creaţiei sale, atât în ceea ce priveşte lucrările care
evocă originea sa într-un sat din Banat, reprezentările de intelectuali, opera
de evocare a istoriei, dar şi reprezentările feminine, atât de apreciate de artist.
Am considerat de datoria noastră să rediscutăm cazul lui Romul Ladea,
pentru că sculptorul a intrat într-un con de umbră, pe fondul evoluţiilor
actuale din arta românească, evoluţii care aduc o evident diminuarea
valorilor. Pe lângă rarefierea valorilor în actualitate, asupra acestui artist se
păstrează o serie de prejudecăţi, formulate încă din perioada de ascensiune a
„esteticii dirijate” şi rămase fără o necesară revizuire în actualitatea
neinteresată de destinul culturii româneşti.
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EUGEN VIRGIL NICOARĂ

IRIZĂRI DE CURCUBEU
Spiritul grec seamănă cu irizările de curcubeu oglindite în picăturile de rouă. Are
aceeaşi lumină, aceeaşi prospeţime, aceeaşi frumuseţe pe care culorile acestui fenomen
celest de după furtună le răspândeşte la mari depărtări. Iar dramaturgia elenă, prin
bogăţia temelor şi problemelor tezaurizate în ea, care nu vor putea fi vreodată adunate
într-o singură carte, mi-a impus această secţiune, menită să-i reflecte, măcar în parte,
fascinanta putere de atracţie.
Din infinitudinea acestor teme şi probleme le-am ales pe acelea care pot argumenta
contemporanilor (mai ales celor tineri, mult mai receptivi şi mai capabili de răsfrângeri
personale) la fel de multe, de profunde, de elevate, de rafinate şi de subtile revelaţii,
graţie cărora şansele cunoaşterii de sine devin apreciabile.
În fond, dintotdeauna şi pentru totdeauna, omenirea a fost şi va fi interesată
superlativ de acele puncte de vedere care îmbogăţesc considerabil zestrea cunoştinţelor
esenţiale, în stare să se eternizeze şi să înveşnicească, în acelaşi timp, convingerea că
speţa umană are nu numai justificarea de a exista, ci şi obligaţia de a dăinui ca
emblematică prezenţă cosmică. Emblematică, indiferent de descoperirile ce pot surveni
pe parcurs.
Stă în firea umanităţii, în general, şi a omului, în particular, de a-şi înţelege destinul
şi de a şi-l onora în chip suprem, înlesnind transfigurarea cât mai multor vieţi efemere în
extracte de nemurire.
Nu este uşoară această transfigurare, dar ea se impune cu puterea
comandamentului superior, deoarece numai în ipostaza de nemuritori înseamnă că
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ne-am înţeles chemarea venită spre noi dintr-un dincolo de orizont în permanenţă
emulativ.
Eschil, Sofocle, Euripide ne ajută să facem trecerea. Şi nu numai
s-o facem, dar şi să simţim că aceasta este singurul stadiu demn de condiţia umană
conştientă de reprezentativitatea sa pe plan universal.
Fiecare în parte şi toţi la un loc sunt surse de lumină care vin spre noi. Şi sunt surse
de lumină sortite să pătrundă până în cele mai intime unghere ale sufletului, acolo unde
ajung prea puţine, fiindcă le lipseşte tăria. Să le primim ca pe nişte bine vestitori…
O ZESTRE CARE SPOREŞTE ÎN MĂSURA ÎN CARE DĂRUIEŞTI
Din totdeauna, înţelepciunea a reprezentat tezaurul sufletesc graţie căruia
popoarele nemuritoare – şi elinii sunt un astfel de popor – s-au impus şi au impus
posterităţii orientări viabile, de pe urma cărora au avut de câştigat generaţiile succesive
ale omenirii.
Înţelepciunea, în cazul grecilor, a ţâşnit din mai multe izvoare. Unul l-a reprezentat
epopeile lui Homer – Iliada şi Odiseea. Altul, cu o remarcabilă bogăţie de surse,
filosofia. Şi cel de care ne vom ocupa noi – tragediile anticilor Eschil, Sofocle, Euripide.
Intervenţia noastră este departe de a fi exhaustivă. Şi aceasta deoarece fiecare
dintre tragediile rămase este o adevărată peşteră a lui Ali Baba în privinţa avuţiilor
sapienţiale cuprinse. Pentru a pune în valoare fiecare din nestematele nepreţuite ar fi
nevoie de adevărate biblioteci. Şi nici în acest caz nu există siguranţa că n-a fost trecut
cu vederea un cufăr doldora de avuţii, tocmai pentru că era prea la vedere.
Ne propunem doar să evidenţiem atitudinile celor trei din perspectiva marilor
direcţii ale înţelepciunii eline: adevărul, frumosul, binele, dreptatea. O alianţă puternică
a celor patru valori axiologice fundamentale, piatră unghiulară al oricărui edificiu uman
reprezentativ. De ce adevărul, binele, dreptatea, frumosul? Simplu. Deoarece vieţile în
care sunt reunite ele au puterea de irizare a curcubeului, singura care întrece în
frumuseţe (nu şi în intensitate) pe aceea a pietrelor preţioase. Şi egala celei răspândită de
picătura de rouă.
Curcubeul transfigurează totul într-un mănunchi de culori fermecătoare, iar stropul
de rouă conferă o mirifică transparenţă colorată luminii.
Adevărul, pentru Eschil, are tăria diamantului, adică tăria superlativă. „Nu poţi
înfrânge adevărul prin jurăminte”. De ce i se opun adevărului – jurămintele? Deoarece
în concepţia anticilor, acestea posedă însuşirea de a convinge atunci când toate celelalte
se dovedesc ineficiente. Jurămintele, prin încărcătura lor magică au ceva din consistenţa
afirmaţiilor formulate de zei. Iar afirmaţiile acestea sunt irefutabile. Însă nici ele nu
întrec adevărul constituit ca atare.
Pentru Sofocle, adevărul conţine o apreciabilă putere distructivă. Evident, în
anumite împrejurări caracteristice naturii umane. „A şti (în sensul de a cunoaşte
adevărul) e un lucru groaznic când nu-i de vreun folos celui ce-l ştie”. Sunt cuvintele lui
Tiresias adresate insistenţelor şi ameninţărilor lui Oedip, şi ele sună mai definitiv decât
un verdict capital. De fapt, chiar sunt un astfel de verdict, exprimat într-o formă
oracolară. Şi ca tot ce este oracolar este cu neputinţă să-l eludezi în vreun fel sau altul.
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Este un adevăr ineluctabil ca o fatalitate. Euripide atribuie şi el adevărului o capacitate
ieşită din comun, aceea de a scoate la iveală reala semnificaţie a timpului însuşi: „În
mersul său, timpul adevereşte totul”, spune un fragment salvat. Suntem în faţa unei idei
care prin cosmica sa încărcătură nu lasă niciun dubiu asupra putinţei cuiva de a păcăli
această instanţă ce le întrece pe toate, tocmai pentru că este un crâmpei al puterilor mai
presus chiar de posibilitatea noastră de a le înţelege. De înţeles nu le putem înţelege, dar
de luat măsuri în sensul generosului său avertisment, da. Nu întâmplător cel care-l
formulează este Euripide, creatorul pentru care pasiunea reprezintă una din
superlativităţile naturii umane, aceea care găseşte propria sa cale ori de câte ori toate
celelalte modalităţi şi-au demonstrat neputinţa.
Dacă adevărul este un reazem existenţial, în general, binele are uluitoare proprietăţi
etice. De aceea şi este o constantă frecvent subliniată atât de marii dramaturgi, cât şi de
profunzii filosofi elini. Omul, din perspectiva lui Eschil, trebuie să adăpostească în el un
loc ritualic unde apa îşi păstrează superioarele ei calităţi benefice, de întreţinătoare a
vieţii. „Niciodată n-ai să găseşti într-o mocirlă apă limpede de băut!” afirmă autorul lui
Prometeu înlănţuit în Eumenidele. Cu alte cuvinte, omul e dator să se păstreze curat ca
apa limpede, aici, apa limpede, fiind desigur o accepţiune a binelui moral.
Şi pentru Sofocle, binele se află într-o strânsă interdependenţă cu răul, nu în sensul
eventualei lor îngemănări, nu, ci în acela al inevitabilei lor definiri prin contrast. „Omul
rău nu apreciază binele ce-l are decât după ce l-a pierdut”. Omul rău? Fiindcă în
accepţiunea anticilor greci, răul este totdeauna deficient faţă de inteligenţă, în timp ce
binele, acolo unde se manifestă, atestă existenţa unui om superior.
La Euripide, accepţiunea morală a binelui este încă şi mai pregnant reliefată. „E
păcat să nu faci binele nimănui, din economie rău înţeleasă, când ai avere destulă”.
Altfel spus, omul nu este deplin dacă nu are o deschidere spre semeni, din perspectiva
ameliorării condiţiilor de viaţă a celor nevoiaşi. Într-un dublu sens. Atât material, cât şi
spiritual. Aceste două aspecte i-au preocupat în egală măsură pe elini. Nevoiaşul care nare casă, masă este relativ uşor de ajutat. Mai dificil este în cazul celui lipsit de
posibilităţi intelectuale. Dar nici în această privinţă strădania nu are de ce să înceteze.
„Nici un grec, pare să spună numeroasele lor minţi eminente, niciun grec nu este
nerecuperabil din punct de vedere intelectiv”. Şi, admirându-le operele şi minunându-ne
că aşa ceva a fost posibil să ia naştere, dobândim certitudinea că aşa şi este.
Dar adevărul şi binele ar fi incomplete dacă omul n-ar avea conştiinţa dreptăţii.
Adevărul e fundamentul condiţiei umane, binele, zidurile pe care aceasta le înalţă ca
să-şi consolideze fiinţa, iar dreptatea, ferestrele spre lumea înconjurătoare, în vreme ce
frumosul este acoperişul terasă de unde poate cuprinde cele două nemărginiri – aceea
cosmică şi aceea sufletească. În compoziţia omului la fel de importante toate trei.
Pentru Eschil „dreptatea-i luminoasă chiar şi în casa întunecată de fum şi
răsplăteşte viaţa cinstită”. Admirabilă această lumină a dreptăţii, care poate înnobila cele
mai sărmane case, cele mai amărâte suflete, recomandând, în acelaşi timp, pe cel mai
onorabil dintre oameni, pe cinstit.
Sofocle tratează dreptatea ca pe un laitmotiv, subliniind parcă însemnătatea ei parte
la nivelul firescului omenesc. Dreptatea, în accepţiunea sa, este criteriul care separă
două soiuri fundamentale de oameni. Cei demni de stimă şi cei pe care oprobriul îi
înseamnă cu fierul său roşu: „Numai trecerea timpului îl arată pe cel cu adevărat drept;
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pe ticălos îl poţi recunoaşte într-o singură zi”. Pline de subtilitate definiţiile sofocliene,
totdeauna mustind de o iubitoare înţelegere faţă de oameni.
În altă tragedie, dreptăţii i se conferă atributul supremei consideraţii: „Nu se cuvine
să-i laşi să se lamenteze pe cei ce-şi cer dreptatea”. De ce, oare? Deoarece astfel de
oameni au cea mai rară dintre calităţi – curajul de cere ceea ce li se cuvine. Impostorul
este uşor de recunoscut prin pedala pe care o pune pe dreptatea sa, supralicitare
întotdeauna nu numai dubioasă, ci şi urât mirositoare.
Perspectiva este împinsă încă mai departe: „Cel ce are dreptatea de partea sa are
dreptul de a fi mândru”. Şi este normal să fie aşa. Pentru că nimeni nu poate fi demn
dacă nu este drept.
O invitaţie la echilibru, aşa cum îi stă bine celui drept, întâlnim în piesa Filoctet:
„Omul trebuie să vorbească drept, iar când vorbeşte, el nu trebuie să scape din gură
insulte dureroase”. O frază cât o prelegere morală de cea mai înaltă calitate.
Frumosul presupune conturarea unei viziuni estetice asupra existenţei. Viaţa nu
mai este una oarecare, ci una iradiind efluvii de linişte sufletească, efluvii totdeauna
consecinţă a unei receptări artistice remarcabile. Dacă adevărul este o realitate
obligatorie a oricărei vârste conştiente umane, dacă binele este o valoare indispensabilă
oricărei vieţi pe deplin umanizate, dacă dreptatea este coloana vertebrală a societăţii
omeneşti, estetica este oarecum un lux, şi ca orice lux, apare mai târziu în confi-gurarea
umană. Dar este singurul „lux” care nu posedă niciun dram de nocivitate intrinsecă, iar
când aceasta se manifestă nu este rodul lui, ci o proiecţie a disponibilităţilor în acest
sens a receptorului.
Aşa se face că ea este pusă în valoare numai de Euripide. „Ceea ce-i frumos se
realizează cu nespusă osteneală”. Este un gând care parcă ar vrea să ne confirme
afirmaţiile anterioare. Şi tot la Euripide întâlnim subliniată o altă faţetă a termenului
invocat: „Nu frumuseţea femeii vrăjeşte, ci nobleţea ei”. Semnificativă revelaţie.
Frumuseţea, ca frumuseţe, poate să placă. Dar fermecătoare într-adevăr este doar atunci
când sufletul este atitudinea reprezentativă, definitorie.
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ROXANA PAVNOTESCU

Sadeh21
Un eveniment special
al Festivalului
BAM
NextWavepe scena Gilman Opera (Brooklyn
Academy of Music) e marcat decompania israeliană
de dans Batshevace revine la New York cu piesa
Sadeh21în coregrafia lui Ohad Naharin. Director
artistic al companiei din 1990, OhadNaharin este
una dintre cele mai proeminente figuri din lumea
dansului contemporan prin viziunea originală şi
propriul său limbaj coregrafic – Gaga ‒ destinat
să ajute interpretul în procesul repetiţiei şi al
desăvârşirii mişcării. A studiat la Julliard School
şi American School of Ballet în New York, unde este
evidenţiat de Martha Graham şi invitat să lucreze cu ea.
Vocabularul său coregrafic e folosit pe scară largă în lumea baletului modern.
Conceptual, tehnica sa constă îndeterminare abalerinilor să-şi asculte trupul înainte
de-a porni cu implementarea mişcării; reflecţia, punerea în relaţie cu partitura
trebuie să precede mişcarea; Gaga este un limbaj de simboluri ce denumesc
părţi/zone sensibile ale trupului în corelaţie cu modalităţile de iniţiere a mişcării;
este un instrument folosit în arta perfectării execuţiei.
Opera de faţă e structural diferită de alte lucrări ale sale. Este o piesă omagială
adresată coregrafei israeliene Noa Eshkol, un manifest coregrafic – ce-i defineşte
poetica ca limbaj bine format pentru reprezentarea mişcăriloralcătuit din numere şi
semne .
Sadeh21 cuprinde 21 de tablouri a căror structură presupune o matematică în
patru dimensiuni ce se obiectivează gradual şi logic în timpul vizionării. Spaţiul e
pur abstract; geometria lui în continuă reconfigurare este o reţea de noduri şi semne:
nodurile sunt poziţiile sau grupajele dansatorilor în spaţiu, semnele sunt hieroglifele
descrise de corpurile lor în mişcare. Decorul este foarte simplu: o platformă
încadrată lateral de culoare paralele pe unde intră şi ies balerinii. Platforma se
prelungeşte vertical cu un zid pe care un afişaj electronic arată numele tabloului în
desfăşurare. Un zid la marginea unui abis, în care, în final, se prăbuşesc în zbor
invers dansatorii. Tablourile alunecă imperceptibil unul din altul, diferenţiindu-se
prin schimbarea textului pe afişaj şi uneori şi a bandei sonore. Fiecare tablou se
numeşte Sadeh urmat de un număr. Numerele cresc de la 1 la 21 în iteraţii variabile
în funcţie de cardinalul grupurilor de dansatori ce oficiază în acelaşi timp pe scenă.
Sadeh înseamnă câmp în ebraică; un spaţiu în desfăşurare ce poate fi un câmp de
luptă (doi bărbaţi încăierându-se),al suferinţei (o femeie ce se contorsionează în
spasme agonice), al morţii ‒ un câmp kamikaze( dansatorii se prăbuşesc în neant de
pe zidul din spatele scenei), un câmp de instrucţie militară (un grup compact de
bărbaţi ce se pregătesc de luptă), al iubirii (delicate şi intense scene erotice de
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cuplu), al zborului (bărbaţi în tutu – ca nişte lebede negre penetrează spaţiul în
salturi imponderabile), un spaţiu animist (posturi sau mişcări ce ţin de universul
insectelor, păsărilor, broaştelor).De exemplu, Sadeh1 cuprinde mai multe solo-uri
de dansatori ce oficiază pe aceeaşi bandă sonoră minimalistă momente coregrafice
de mare virtuozitate în care imaginaţia dezlănţuită exploatează cele mai delicate şi
expresive forme ale trupului în mişcare. Într-un interviu cu OhadNaharin, aflăm că
e îndrăgostit de balerinii săi; în afara lor, creaţia sa nu poate exista şi s-a născut din
fiinţa lor. În Sadeh5, manifestul omagial se concretizează prin prezenţa unei
dansatoare ce comentează la
microfon structurile coregrafice ce
se desfăşoară în tablou: 5 balerini
intră în scenă pe diferite culoare,
mai întâi câte 1, alţi 2 sosesc
împreună şi comentatoarea anunţă
cu pauze semnificative: 1 11 2.
Apoi spune: 4 1 5, când se
reconfigurează într-un grup de 4 şi
un solo ce se mişcă în front într-un
limbaj singularizat, apoi se
integrează grupului fără a renunţa la partitura lui. Cel mai cuprinzător şi proteic
câmp este cel ce afişează intervalul 7-18. Linia muzicală în ritm alert de jazz-rock
este urmărită pe două direcţii: ritmul ei interior exploatat individual de dansatorii
din primul plan şi linia melodică principală pe care survolează bărbaţii în fuste cu
penaj negru. O vrie cathartică se dezlănţuie pe cele două fronturi; o armonie
interioară sub aparenţa unui haos universal. Sadeh6 prezintă un dansator ce
vorbeşte la microfon într-un limbaj dezarticulat, animalic, alienant; în acelaşi timp,
un grup de şase balerini adaugă efectului comic. Sadeh19 aduce un grup de 8
bărbaţi (9-1) legaţi unul de altul ca la dansuri populare ce executăîn tandem
antrenamente militare sau sunt membrii unei congregaţii marţiale. Personajul
numărul 1 (care reprezintă prima cifră de pe afişaj) este o femeie culcată care
mărşăluieşte în plan orizontal. Postura ei este o premoniţie a unei stări viitoare:
după ce bărbaţii părăsesc câmpul, marşul ei se transformă în convulsii sfâşietoare pe
fondul unei bande sonore ce aduce schelălăiala unei fiinţe în agonie. Sadeh2 aduce
în scenă duo-uri ce se mişcă individualizat şi armonic în structuri coregrafice ce
pun în valoare estetica trupului în ipostaza ei de cuplu, nevoia ei de relaţionare, de
comunicare, de împlinire. Textul coregrafic este foarte dens; de multe ori prin
posturi şi mişcări repetitive abstractul alunecă într-un figurativ ce trimite la un
univers mărunt, animist: insecte, broaşte, păsări.
Mişcarea este esenţializată la semn şi abstractizată în numere. Intrinsec
abstractă, compoziţia urmăreşte reorganizarea dinamică a spaţiului în vid şi plin
(prin intrările şi ieşirile imprevizibile în scenă prin culoarele laterale ale platformei);
ea declanşează o mişcare sinergică, aparent haotică: dansatorii execută partituri
individuale şi se cuplează circumstanţial în grupuri printr-o tehnică a
contrapunctului (conform numerelor de pe afişaj). În dezordinea compoziţiei se
ascunde o disciplină perfectă şi o execuţie impecabilă; posturile dificile,
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contorsionările la limita umanului, acuplările de trupuri în zbor sunt realizate cu o
lejeritate şi uneori cu o lentoare (ca şi cum s-ar întâmpla în apă) ce sfidează
gravitaţia. Timpul se relativizează după linia mişcării, ochiul captiv în perfecţiunea
gestului aleargă leneş şi confuz dintr-un punct în altul al scenei încercând să prindă
din zbor armonia întregii compoziţii. Această efervescenţă browniană aminteşte de
coregrafia lui Merce Cunningham. Comparaţia este strict legată însă de abstractul
compoziţiei. Mişcarea este aici mult mai puţin schematică, mai filigranată sau
contorsionată, suflul organic al dansului se desenează în ritmul interior al muzicii
într-o amplă rezonanţă şi respiraţie, chiar şi atunci când banda sonoră oferă o linie
disonantă, de muzică concretă. Semnificativ în acest sens este solo-ul din Sadeh1 ce
are o structură pur minimalistă: acelaşi pas schimbat de pasăre de apă (cocostârc)
însoţit de unduirea exagerată a şoldurilor în plan lateral parcurge obsesiv în cercuri
scena în ritmul interior al muzicii. Registrul sonor este foarte varia t:muzică
electronică, extrem minimală (Autechre ), New Age (David Darling), jazz
(JunMiyake ‒ muzica din baletele luiPina Bausch şi din filmul Pina a lui Wim
Wenders), Discreet Music ( muzică ambientală – Brian Eno).
În ultimul tablou (Sadeh21), de pe zidul cu afişaj, balerinii se lansează în
neant. Căderea e urmată de resurecţie, zidul este escaladat pe peretele ascuns şi
urmează repetate salturi în abis în cele mai ingenioase posturi. Gimnastica morţii
este foarte variată. Indiferent de coregrafia căderii, întoarcerea din moarte este
obligatorie. În jocul de-a moartea, arta se
dovedeşte infailibilă. Ultimul tablou se
prelungeşte dincolo de graniţele spectacolului.
Muzica se curmă brusc, zidul rămâne gol
pentru câteva clipe, aplauzele pornesc
frenetic. Dansatorii revin deasupra zidului
pentru a întâmpina cu spatele aplauzele şi
salturile se reiau şi cu mai mare intensitate, de
data asta la liber. Pe tot parcursul aplauzelor,
se execută căderi şi escaladări într-un delir ce nu se mai termină. În timpul acesta,
afară în faţa teatrului, se protestează. Forma de boicot e paradoxal arta contra artei;
un grup de artişti palestinieni se manifestă muzical şi coregrafic împărţind
manifeste trecătorilor. Ei incriminează politica BAM-ului de-a oferi adăpost trupei
Batsheva subvenţionată de ministrul de afaceri externe al Israelului pentru a distrage
de la politica de ocupare a teritoriilor palestiniene. Te întrebi ce-are a face arta cu
vrajba popoarelor. Dacă ai urmărit, însă, cu atenţie spectacolul, îţi dai seama că, de
fapt, are. Suferinţa, agresiunea ce adesea transpare din armonia şi tensiunea
mişcării, horele bahice, zborul cathartic, plonjările kamikaze în abis exprimă
nicidecum o artă cu tendinţă, dar o spiritualitate hăituită şi ultragiată.
Sadeh-21 este o piesă-omagiu, în care arta este asimilată unei coborâri în
moarte; cufundarea în abisurile creaţiei este, în acelaşi timp, o resurecţie prin
bucuria şi desăvârşirea ei.
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UN POET FRANCEZ

Joël CONTE

Est né le 1er février 1961 et vit actuellement à Vitry-sur-Seine (94), actif
dans le milieu de la poésie, des Arts et de la Culture depuis 1994, il a de
nombreuses responsabilités: Président de l’association Rencontres
Européennes-Europoésie, Trésorier Général Fondateur de l’Union des Poètes
Francophones UPF, Président d’Honneur du Comité d’Honneur et VicePrésident de l’Union Nationale, pour l’Information des Auteurs et
Concouristes pour la Défense de la liberté d’expression des écrivains UNIAC,
Sociétaire de l’Association des Ecrivains de Langue Française ADELF,
Administrateur du Syndicat des Journalistes et Ecrivains SJE.
Il a été Président au Lions Club trois fois entre 2009 et 2013.
Il a obtenu de nombreuses récompenses : Médaille d’Or du Mérite et
Dévouement Français, Médaille d’Or de La Renaissance Française, Diplôme
d’Or de la Reconnaissance de la Poésie Contemporaine Française, Médaille
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d’Or de l’Académie Internationale de Lutèce, Médaille d’Etain de la Société
Académique Arts-Sciences-Lettres, Médaille de Bronze de la Société
Académique Arts-Sciences-Lettres, Grand Prix de Poésie Libre de la Société
Académique Arts-Sciences-Lettres en 2014, 1er Prix de recueil de poésie libre
à l’Académie internationale Francophone avec le recueil La sagesse de
l’amour , 3ème Prix d’édition Stephen Liégeard en Bourgogne avec le
recueil L’inaccessible étoile de l’amour .
Il a publié 7 recueils de poèmes depuis 1994 (voir http://contesie.overblog.fr) et l’ouvrage Passeport pour la paix avec les œuvres picturales de
Fatema BINET-OUAKKA aux éditions Thierry Sajat. Il est publié dans de
très nombreuses revues et anthologies poétiques, artistiques et culturelles et
traduit dans de nombreuses langues: japonais, chinois, russe, biélorusse,
roumain, polonais, espagnol, anglais.
***

,,S-a născut la 1 februarie 1961 și în prezent locuiește în Vitry - sur - Seine
(94), activ în lumea poeziei, a artei şi a culturii din 1994, el are multe
responsabilități: președinte al asociației Dating Européennes-Europoésie,
General Trezorier Fondator al Uniunii Poeților francofoni UPF, președinte de
onoare al Comitetului și Vicepreședintele de onoare al Uniunii Naționale
pentru Informații pentru autori și Concouristes Défense pentru libertatea de
exprimare scriitori Uniac, asociat al Asociației Scriitorilor din franceză Limba
ADELF, director al Uniunii Jurnaliștilor și Scriitorilor SJE .
A fost președintele Lions Club de trei ori între 2009 și 2013 .
A primit numeroase premii: Medalia Meritul de aur și dăruire franceză,
Medalia de Aur a Renaşterii franceze, Diploma de Aur de recunoaștere a
poeziei contemporane franceze, Medalia de Aur a Academiei Internaționale de
Lutèce, medalie d’Etain a Societăţii Academice Arte - Ştiințe - Litere, Medalie
de bronz a Societăţii Academice de Arte - Ştiințe - Litere, Marele Premiu al
Poeziei al Societăţii Academice de Arte - Ştiințe- Litere în 2014, Premiul
culegerii de poezie liberă prima poezie liberă al Academiei Internaționale
Francophone pentru culegerea Înțelepciunea dragostei, ediția a 3-a, Premiul
editurii Stephen Liégeard în Burgundia pentru culegerea Inacesibila stea a
iubirii. A publicat șapte volume de poezie din 1994 (a se vedea
http://contesie.over-blog.fr) și Pașaport pentru Pace, cu ilustraţii de Fatema
BINET-OUAKKA în ediţiile Thierry Sajat . Acesta este publicat în numeroase
reviste și antologii poetice, artistice și culturale și tradus în mai multe limbi:
japoneză , chineză, rusă, belarus, română, poloneză, spaniolă, engleză.”
Traducere din limba franceză: Virgil Şerbu Cisteianu
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Poèmes de Joël Conte
J’AI ATTEINT LE DANUBE
J’ai atteint le Danube
Et découvert sa plénitude.
Lentement sa grâce majestueuse
A fait glisser mes pensées lointaines
Dans le trou sans fond de sa légende…
Et les eaux lisses et calmes
Ont fait ressurgir les formes d’un rêve,
Qui, tout à coup,
Est apparu au milieu d’un éclair !
C’est alors qu’il m’a rappelé
Cette reine emmurée
Qui m’appelle toujours
Et dont l’écho de la voix
Sait atteindre mon cœur,
Et noyer de ses eaux
Mon âme émue.
De cette plainte douce
Jaillit cette fontaine pure,
Intacte en mon esprit…
Vibrante en mon destin…
J’ai atteint le Danube…
Le 22 mai 2003
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Am ajuns la Dunăre
Am ajuns la Dunăre
Şi i-am descoperit plenitudinea.
Încet frumuseţea-i majestuoasă
Mi-a picurat gândurile îndepărtate
În adâncul legendei sale …
Iar din apele mătăsoase şi calme
S-a ivit forma visului,
Dintr-o dată a înflorit
În miezul fulgerului !
Atunci mi-a amintit
De acea regină întemniţată,
Ce mă cheamă mereu
Cu-al vocii sale ecou
Îmi tulbură inima
Şi-mi inundă cu apele-i
Sufletul întristat.
Din acea blândă câmpie
Izvorăşte această fântână pură,
Răcoroasă în cugetul meu ...
Fremătând în destinul meu …
Am ajuns la Dunăre...
Le 22 mai 2003
APA
L’onde de ta pureté fait naitre les vibrations de mes sens
endormis,
Et la transparence de tes yeux m’éblouit alors.
Au reflet de la magie de tes rêves aux contours
multicolores,
Ultimes, tes larmes d’amour inondent mes sens d’un
bonheur immense.
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APA
Unda purităţii tale îmi trezeşte simţurile adormite,
Şi-atunci limpezimea ochilor tăi mă uimeşte.
În magia visurilor tale strălucind în forme multicolore,
Ultime, lacrimile-ţi de iubire mă copleşesc de-o fericire
imensă.

LA COULEUR DES FORETS
Rouge et jaune aux couleurs de l’automne
Qui loin de paraître monotone,
Offre au regard une étincelle de feu
Qui réchauffe nos cœurs encore un peu.
Blanche dans le silence de l’hiver
Qui s’étend comme une immense mer,
Et laisse entendre un calme profond
Que nous respirons dans cet univers sans fond.
Vert au refrain neuf du printemps
Qui explose dans l’espace et le temps,
Et fait renaitre la vie et la musique
Qui résonnent dans ton sourire magique.
Bleu dans la saveur de l’été
Qui s’épanouit dans sa noble beauté,
Et chante encore les vertus des amours
Qui avec toi, ma mie, durent toujours.
le 19 avril 1997

Culoarea pădurilor
Roşu şi galben în culorile toamnei
Ce nu pare deloc monotonă,
Dăruie privirii o scânteie de foc
Ce ne încălzeşte încă inimile.
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Albă în liniştea iernii
Se-ntinde ca o mare imensă,
Poţi să-i auzi calmul profund
Să-l respiri în acest univers adânc.
Verde în noul cânt de primăvară
Răsună în spaţiu şi timp,
Readuce muzica şi viaţă
Freamătă în al tău magic surâs.
Albastru în savoarea verii
Înfloreşte în nobila-i frumuseţe,
Şi cântă încă virtuţile iubirii
Ce dăinuie cu tine, prietenă, mereu.
le 19 aprilie 1997
LE JARDIN SUISSE
Au milieu de Paris et de ses monuments
Le promeneur découvre un îlot sans tourments,
Que lui présente ainsi une fée romantique
Dans un décor de rêve à la saveur magique.
C'est la montagne suisse avec tous ses ruisseaux,
Ces arbres qui embrassent la surface des eaux,
Et les rochers divins aux formes embellies,
Qui reflètent les ondes suavement fleuries.
Ses secrets sont offerts au regard de l'amour,
Et son bonheur se mire dans les yeux pour toujours,
Car, dans tes bras, ma mie, encore je me retrouve
A respirer l'air pur de ce jardin qui s'ouvre.
Joël CONTE, le 15 août 1997
Ecrit dans le jardin suisse de Paris.
Il existe. Mais où est-il?
(Extrait du recueil « Le jardin d’Hélène »)
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Grădina elveţiană
În mijlocul Parisului şi-a monumentelor sale
Visătorul descoperă-o oază liniştită,
Îl călăuzeşte astfel o zână romantică
Într-un decor de vis cu savoare magică.
E muntele elveţian cu râurile-i toate,
Aceşti copaci ce-ating oglinda apei,
Şi rocile divine cu formele-i frumoase,
Răsfrânte-n undele suav înflorite.
Secretele-i sunt dăruite privirii de iubire
Şi fericirea-i se răsfrînge-n ea pentru vecie,
Căci încă mai trăiesc, prietenă, în ale tale braţe,
Să sorb aerul pur din grădina ce-nfloreşte.
15 august 1997
Scris în grădina elveţiană din Paris.
Există. Dar unde-i?
(Extras din culegerea « Grădina Elenei »)

Le Danube
Je croise ton chemin
Au détour d’un voyage,
Et remonte ton cours
Au milieu des montagnes.
Tu inspires le respect
Dans ta parure bleue
Et dessines les formes
D’un paysage altier.
Je poursuis ton chemin
Pour rejoindre la mer
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Et rencontrer les muses
De ton immensité.
Tu suscites le rêve
De tes reflets profonds
Et embellis le monde
D’un chant de liberté.
Je trouve ton destin
Dans tes bras éthérés,
Et respire l’azur
De ta divinité.
Tu reprends ton envol
Dans l’espace éternel
Et sublimes les cieux
De toute transparence.
Le 29 mai 2003

Dunărea
Te întâlnesc în drum
Într-o călătorie
Şi urc pe cursul tău
Înconjurat de munţi.

Inspiri respect
În mantia-ţi albastră,
Creionezi formele
Unui peisaj măreţ.
Îţi urmez cursul
S- ajung la mare
Să-ntâlnesc muzele
Imensităţii tale.
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Trezeşti visul
Cu strălucirile-ţi profunde
Şi înfrumuseţezi lumea
Cu-n cânt de libertate.
În undele limpezi
Îţi aflu destinul,
Şi sorb azurul
Divinităţii tale.
Îţi reiei zborul
Spre eternitate,
Şi slăveşti cerurile
Cu-a ta claritate.

29 mai 2003

Traducere din limba franceză: Sonia Elvireanu
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O TÂNĂRĂ SCRIITOARE DIN BASARABIA
VERONICA VLADEI

PETRA

35

Prolog
Fiecare din noi, are nevoie, la un moment dat, de o Petra.
Iubiri sau poate doar obsesii, sentimente sau doar frica de a rămâne
singuri, toate pot fi tratate nu de timp, ci de o altă persoană. Uneori acea
persoană ești chiar tu, de cealaltă parte a oglinzii. N-ai fi crezut că în tine
există și putere și sprijin și leacul de a te vindeca. Dragostea e ca un copil,
care uneori n-are norocul de a fi crescut de doi părinți. Dragostea e ca un
copil, pe care uneori trebuie să-l crești de unul singur.

Scrisori pentru Petra…
Povestea asta nu este despre dragoste. E despre un mod de-a o găsi, e
despre greșeli, păcate, e despre un drum al cărui sfârșit încă nu e definit.
Dar, sărim peste metafore…
Vlada începuse să se maturizeze după ce a gustat pentru prima dată din
dulceața dulce amăruie a primului flirt, pe care-l numea poate și din
necunoștință de cauză – dragoste.
35

Fragmernt din romanul cu acelaşi titlu
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L-a întâlnit pe Victor pe un site dubios de socializare și imediat mintea
sa de copil l-a asociat cu unicul și ireptabitabilul bărbat care i-ar merita
virginitatea.
Așa a și fost, după aproape trei ani de întâlniri, lacrimi și promisiuni
mult mai mari decât vârsta noastră relația lor s-a stins natural, așa cum o face
o lumânare atunci când ceara e deja topită.
Atunci ajunse cumva la concluzia că viața la 19 ani abia începe și are
încă multe, dar tare multe de oferit.
Apoi a urmat Geo, omul pe care nu l-a iubit niciodată, dar alături de care
a învățat cele mai dure noțiuni ale vieții.
Ei bine, nu le-a învățat… le-a pus în practică, și abia după, le-a înțeles și
esența.
Când l-a întâlnit pe Geo, eram după o tentativă eșuată de sinucidere,
desigur despre asta nu știa nimeni și credea că avea probleme serioase cu
capul.
Era un copil care suferea de sindromul maturizării premature, iar cei 14
ani diferență dintre ea și Geo, erau exact ceea ce avea nevoie.
Bărbatul a încercat tot timpul s-o facă fericită, a trecut chiar și peste
faptul că Vlada îi ura familia și nu suporta sărbătorile când trebuia să
mănânce alături de maică-sa salată Olivie și să vorbească despre filme
sovietice. Suporta și serile în care nu voia să facă dragoste cu el, motivând că
o doare stomacul, când, de fapt, adevărata cauza era că între ei nu era atracție
fizică sau cum e la modă acum de zis – chimie.
Era blestemată și știa, era blestemată să fie atrasă de relații interzise, iar
ceea ce i se dădea ușor, părea o condamnare.
Probabil asta i se trăgea de la mediul infect în care copilărise. Tatăl
Vladei era cel care niciodată nu îi oferise nimic, fără a munci pentru acel
ceva, iar undeva în mintea sa se formase ideea că în dragoste trebuie să fie la
fel.
Așa a ajuns la ziua în care a simțit gustul primei înșelări și fără nicio
exagerare, îi plăcuse.
N-a fost nimic programat și n-avea de gând s-o facă, dar ceva mai presus
decât ea îi spunea că doar așa se poate dezgheța și ajunge la întâlnirea cu ea
însuși.
Asocia primul adulter cu potopul care i-a distrus omenirea, inundat
corăbiile și care a făcut-o apoi să-și uite religia.
Era iarnă, când prietena ei cea mai bună i-a propus să mergă într-o
discotecă unde, de regulă, se adunau foarte mulți străini, iar Hadi era unul
din ei.
‒ O să fie interesant, mai ieși și tu din casă, te mai mai machiezi! Când
te-ai dischisit ultima oară?! îi spuneau prietenele care nu înțelegeau cum
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o relație mocnită te poate metamorfoza atât de repede într-o casnică
mereu pusă pe gătit și făcut curat.
‒ La ce bun, își spunea?! Avea un partener care o iubea așa cum era, iar atât
timp cât putea mânca orice, era grasă și iubită ce altceva îi mai trebuia
pentru a fi fericită?!
Adevărul e că avea un vino-ncoace, dar avea probleme legate de
greutate, iar faptul că Geo o acceptase așa cum e, devenise o ușurare
pentruVlada, dar și undă verde la împlinit toate poftele.
Alături de Hadi însă, a trăit o poveste demnă de marile ecranizări și a
redevenit femeia care voia să fie iubită și admirată. Păcat că în clipa când au
aflat ambii că sunt înșelați, mega povestea, devenise rapid o telenovelă de
doi bani.
Hadi s-a întors în țara sa, iar Vlada a rămas singură și cu un copil al
cărui tată nu-l cunoștea.
Făcuse avort. Prefera să nu nască un copil a cărui identitate e pusă la
dubiu și a cărui viitor e incert.
Nu era o dură care poate vorbi atât de ușor despre, și probabil asta a fost
și va fi sarea sa personală de pus pe rană, dar, uneori, hotărârile sufletești nu
se potrivesc cu dogmele bisericești. Iar ea simțea că încă nu era timpul.
Apoi s-a reîntors la locul unde distruse tot ce se putea de distrus.
A încercat să-și refacă relația cu Geo, care aparent era gata să o ierte.
Făcea asta poate și din cauza că pe atunci îi era frică de singurătate..
Noi, femeile, avem un nărav bolnăvicios de a ne întoarce. După rujul
uitat acasă, după sticla de apă lăsată-n troleibuz și după ceea ce am lăsat în
spatele unei inimi.
Ceea ce trebuie să știm e că, a te întoarce la un om pe care l-ai iubit cândva,
e similar cu întorsul la casa părintească. E ca și cum ai reveni la un loc careți aparține, dar unde te simți oaspete.
Niciodată să nu crezi că în urma ta a rămas un gol, ai rămas tot TU, cea care
ai fost până la primul păcat și cea care va fi privită cu alți ochi la „revenirea
acasă”.
Asta avea s-o înțeleagă ceva mai târziu, dar în acel moment nu era
pregătită să-și înțeleagă și mai ales, accepte, propriile greșeli.
Când l-a cunoscut pe Dorian voia altceva, voia să iubescă. Era așa de
însetată de asta încât era gată să creadă că mâncarea de la Mackdonalds,
poate înnlocui o cină sănătoasă.
Uneori ne e atât de foame, încât n-avem cheful să mergem la piață, să
căutăm cele mai proaspete legume și să ne preparăm o mâncare sănătoasă.
Chiar dacă vom regreta mai târziu, chiar dacă vom înțelege că e greșit ceea
ce am făcut, ne va fi mai simplu să plecăm la un bistro ca să ne astâmpărăm
foamea.
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Așa e și cu dragostea. Alegem căile mai ușoare ca se ne astâmpărăm dorul
de dor. Abia mai târziu ne dăm seama că ceea ce ne potolește rapid foamea,
nu neapărat ne și satură și ne mai și alegem cu consecințe nefaste.
Ea însă a căzut în plasă…
Pe Dorian l-a cunoscut din întâmplare și tot din întâmplare a și ajuns în
patul lui. Era genul de bărbat pe care într-un fel îl așteptase toată viața și
urma să-l mai aștepte încă mult timp după ce îl întâlnise.
Era într-o relație moartă cu Geo când făcuse cunoștință și fără a se
implica cumva, Dorian a fost imboldul care a făcut-o să facă pasul final și să
amputeze o parte din ea care nu-i mai aducea niciun folos.
Ei bine, când a apărut nodul în gât al vieții sale, adică el, tot ce a fost în
urmă s-a transformat încet încet într-o mâncare expirată de care cu siguranță
n-avea să se mai atingă vreodată.
Dorian se credea, dar și era o personalitate. Acest lucru era dovedit și de
sutele de persoanele care-i urmăreau postările pe Facebook și-i apreciau
stările chiar și când acestea conțineau un punct, sau o virgulă.
Văzuse mai mult de jumătate de lume în timp ce Vlada n-avea idee ce
înseamnă să zbori cu avionul.
Și a dat mâna cu o mulțime de oameni de vază, mda cu ei a dat mâna...
dar cu siguranță nu le-a făcut lor ce-i făcuse Vladei cu ea.
Prima lor cafea a fost tare plictisitoare, pentru ea cel puțin. Era atât de
deștept încât o făcea să se gândescă de zeci de ori înainte de a scoate o frază,
iar faptul că nu-l putea contrazice din cauza nesiguranței pe care o avea, o
irita la culme.
La dracu! Nu avuse niciodată bărbați mai intelegenți ca ea. Da, nu
deborda de înțelepciune, dar aveaun mod aparte de a gândi care o face să
pară cu un pas mai sus decât alții.
Dar originalitatea gândurilor nu poate fi comparată cu baza de informații
factuale stocate în creierașul lui.
Deci, la prima cafea în timp ce el își înșira în mod logic realizările sale,
tot la ce se putea gândi ea, era cum să o șteargă din gară și cât mai repejor.
Și din toate scenariile pe care le-ar fi putut alcătui, îl alese pe cel mai
banal.
‒ Plec la o prietenă. I-am promis că ne vedem azi.
‒ Neapărat?
‒ Da... lasă că ne mai vedem.
‒ Mai târziu ce faci?!
La naiba, mai târziu trebuia să fie verificată de iubit dacă e acasă. Și doar
acest gând o ispitea să facă păcate. Cel cu care avea o relație de aproape trei
ani, era la părinți, iar ea profitase de moment ca să se vadă cu Dorian, care
deja îi tot propunea o ieșire în oraș de săptămâni bune.
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N-a cedat din prima oară, dar nu era cazul să se mândrescă și să se umfle
în pene, pentru că a cedat la a doua.
Întâlnirile lor se începeau cu o carte. Cartea era motivul ei ascuns de a-l
vedea.
Nici n-avea chef de citit, iar după o zi grea de lucru lectura era ultimul
lucru pe care-l voia în viața sa.
Bătea pași buni până la biroul lui, doar că să-și ia cartea pe care el i-o
aducea din bibilioteca lui personală. Erau cinci minute în care ea se bucura
doar pentru că-l vedea.
El nu știa ce sacrificii făcea Vlada pentru acea întâlnire de scurt metraj,
câte pregătiri aveau loc pentru cinci minute în care el probabil nici n-o băga
în seamă.
Dar o făcea pentru că-i plăceau cazurile difcile, îi plăcea să iubească de
una singură și de asta nu s-a plâns niciodată.
Avea o relație frumoasă fără ca cel de lângă ea să bănuiască asta, deci în
timp ce el în realitate era mai liber ca pasărea cerului, în imaginația Vladei,
el îi aparținea doar ei.
A urmat un an întreg de întâlniri fugare, întâlniri fără nicio finalitate care
nu promiteau niciodată ceva serios, iar într-un final obosise să tot aștepte un
om care nici măcar nu știa că e așteptat.
Ori de câte ori își spunea că povestea asta prostească nu mai poate
continua, îi bloca numărul. Ca un copil de cinci ani, credea că în așa mod
poți bloca și ceea ce simți sau gândești.
‒ Iarăși mi-ai blocat numărul?!
‒ Da.
‒ De ce?
‒ Ca să mă vindec.
‒ Și te-a ajutat?!
‒ Dacă sunt în mașina ta, cum crezi?!
‒ Cred că e mai bine să renunți la tratamentul ăsta inuman.
Discuțiile astea sunau la fel de fiecare dată. Au fost puse pe „repeat” de
zeci de ori, și, la un moment dat, cu siguranță, au ajuns și imnul relației lor.
Ne considerăm mai puternici decât orice creatură de pe fața pământului,
dar avem dezavantajele noastre.
Atunci când o broască țestoasă, sau un melc simt pericolul au mereu o
casă la dispoziție unde să se ascundă.
Noi, când suntem amenințați de o furtună, mai des suntem nevoiți s-o
înfruntăm cu pieptul deschis.
În seara în care a decis că relația dintre ei e bolnăvicioasă și n-are niciun
sens, apăruse CINEVA.
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Nu, n-a venit ca o lumină și nici adusă de barză n-a fost, a venit după o
discuție și o gură de dragoste. O gură, nu mai mult, tatăl său era zgârcit la
sentimente.
‒ Care e visul tău, unde te vezi peste 10 ani?
‒ Probabil căsătorit și, cu siguranță, implicat în politică.
‒ Ha, mai spune că te vezi și președinte!
‒ Crezi că n-aș face față?!
‒ Ba da, dar știu un domeniu la care te pricepi mai bine.
‒ O să fii pedepsită, știi?!
‒ Asta era de fapt scopul inițial.
Și s-au iubit, așa cum o făceau de obicei, scurt, brut, cu bestialitate
pasiune și, într-un final,... cu un prezervativ rupt.
Spera ca atunci când va crește mare, copilul lor să înțeleagă că n-a fost
produsul unui incident urât. Devenise o tradiție în „cuplul lor neoficial” să se
rupă... și de fiece dată pastilele cu efect de 72 de ore, erau salvarea.
Știa, însă, că riscă prea mult, avea un avort la activ, iar consumul excesiv
de contraceptive ar fi însemnat pentru Vlada să nu mai devin mamă
niciodată.
Dar nu asta a fost singurul motiv pentru care la orele cinci dimineața
hotărâse să „evadeze” din apartamentul celui pe care-l iubea.
Își dorea copilul, era singurul lucru pe care-l putea lua de la el.
Dorian o căutase disperat a doua zi și, într-un final, ea l-a mințit că
băuse pastila, deși a crezut-o cu greu.
Apoi a așteptat. Trei săptămâni, trei săptămâni în care a inventat în cap,
tot felul de scenarii despre cum va fi mamă, despre cum Dorian va afla
cândva, despre cum copilul va afla.
Iar în clipa în care testul a arătat POZITIV, s-a pierdut. S-a rătăcit în
prima foaie albă găsită prin casă și atunci a început pentru prima dată să-i
scrie EI.
Știa că va fi fetiță, știa că o va chema Petra.
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Un poet chinez
YANG ZHAOYU
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Lector (1987), Profesor Asociat (1993), Full profesor (1999).
05 / 2000-12 / 2011 profesor de la Universitatea Shenyang Jianzhu.
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Emisfera de Vest, Emisfera de Est
Ziua, în emisfera vestică.
Euconducun Ford negru,
Din miculUrban mă-ndrept spre marele Columbus.
Noaptea, în emisfera estică.
Tuconduci un Accord alb,
Din marele Shenyang, te-ndrepţi spre micul
Gongzhuling.
Soarele spune: Eu sunt cu picioarele pe pământ
Iar tu cu capu-n jos.
Spune luna: Tu eşti cu picioarele pe pământ,
Eu sun tpe dos.
La mobil, noi ne trimitem unul altuia pacea.
Yang Zi, August 16, 2008,Columbus,US
Translated by Corina Silvia Micu
Umbra lunii din cupa de vin roşu
Iubirea licăreşte ca vinul roşu-n cupă,
Urc scările cu ceaşca la ultimul etaj.
În ea, vinu-ş iînchide roşul sub raza mişcătoare
Las luna să privească înceaşcă pe balcon,
Cum în oglindă chipul îşi vede iubita soaţă-a mea!
Se sparge umbra lunii, se-mprăştie în ceaşcă
Trupul mi se-nfioară cuprins uşor de-un frig.
Soţia mea-I departe, la zece mii de mile
Privesc la luna plină din cer încă o dată
Zâmbetul soaţei mele în minte mi se-arată.
Yang Zi, 30 septembrie 2012, Poiana
Translated by Corina Silvia MICU
Umbra lunii într-o cupă de vin roşu
Dorul ca vinul roşu sclipeşte în cupă,
Urc singur pe scări până sus, cu ea în mână.
Vin roşu întunecat în razele şovăitoare ale lunii.
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Drept, să strălucească luna pe balcon în vinul
Ca faţa mult iubitei mele soţii!
Plecându-mă să sărut luna-n cupă,
Umbra-I deodată se sparge, se-mprăştie,
Frigul îmipătrunde trupul,
Când îmi dau seama că ea e la zece mii de kilometri.
Privesc din nou spre luna plină
De parcă soţia, ştiind ce fac, mi-ar zâmbi.
Yang Zi, 30 septembrie 2012, Poiana
translated by Romulus Bucur
Soţia mea plină de viaţă, soţia mea liniştită
În Franţa, soţia mea era plină de viaţă
În Elveţia era atât de liniştitiă.
Pe o bancă în parcul unui oraş mic
Stătea şi mânca îngheţată fără să spună nimic.
Fără griji, ca o văcuţă ce paşte iarba grasă şi verde.
În fundal era munteleTitlis
Cu zăpadă pe vârfuri.
În aer se împrăştia sunetul dulce al unui clopoţel.
Soţia mea se topea într-o lume de basm.
Seara, aşezată pemalul lacului Geneva
Faţa ei era calmă ca suprafaţa apei.
Tu eşti Beatrice a mea
Curios, indiferent de oraş îmi
Urmez întotdeaunas oţia.
Dar în acest oraş, soţia mea mă urmează.
Indiferent unde merg, ea e pe urmele mele.
Doar pentru că îmi place prea multFlorenţa,
Şi asta o ştie
Când m-am întors, pe podul Arno, i-am spus
Tueşti Beatrice a mea.
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IONEL NEAMTZU
ATENŢIE MĂRITĂ36
Runcan și cu Mișki se plimbau
nepăsători pe Calea Rahovei, fără bilet de
voie. Nu aveau obiceiul să umble pe
stradă fără bilet de voie.
Afară era multă lume la ora
aceasta. Deși era întuneric și camuflaj,
oamenii simțeau nevoia să iasă și să se
întâlnească,
să
discute
ultimul
bombardament, să facă pronosticuri dacă
vin și la noapte, sau nu.
Mișki întrebă pe Runcan:

- Ce se aude, e mărită?
- Încă nu. Dar va fi, probabil,
căci prea e senin cerul astăzi.
- Ai ascultat ultimul comunicat?
- Da.
- Ce spune?
- Herșcu are râie.
- Ce e aia?
- Traducerea pe românește a comunicatului german Herrscht Ruhe.
- Atunci putem bea un șpriț?
- Și două dacă vrei. Dar dacă ne prinde patrula?
- N-ai tu grijă de asta. Mie nu mi se întâmplă așa ceva.
Intrară la Mazilu, cel mai mare local din Parcul Rahovei. Restaurantul era
plin de subofițeri. Mișki nu se sinchisi de ei și trecu printre rândurile de mese, fără
să salute, așezându-se în fund, într-un colț. Runcan, mai fricos, știind că subofițerii
îți fac mizerie mai mare decât ofițerii, se strecură printre ei, salutând. Atitudinea
sfidătoare a lui Mișki era atenuată oarecum de cea plină de supunere a lui Runcan,
așa că aceștia nu se legară de ei.
Mișki luă lista de bucate; o studie cu un aer preocupat, în timp ce chelnerul
sta lângă el și aștepta. După ce o parcurse de sus până jos, o aruncă ca pe un lucru
nefolositor.

- Să vie o jumătate de vin și sifon!
36

Fragment din romanul cu acelaşi titlu
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- De mâncat nu mâncăm nimic? întrebă Runcan.
- Ce să mai cheltuim bani? Lasă că merge băutura și pe nemâncare.
Dacă vrei, să aducă niște roșii...
- M-am săturat de atâtea roșii. Să facem și noi o variație.
- Bine, fie o variație: să ne aducă niște ardei grași.
Mișki avea bani destui, dar era totdeauna strâns la pungă. Runcan avea bani
puțini, totuși era gata să-și dea ultimul leu din buzunar. Chelnerul aduse de mâncare
și băutură și cei doi prieteni ciocniră paharele.
În sală era cald. Un nor de fum de țigară se ridica de la mese și încețoșa
atmosfera. Toată lumea discuta aprins evenimentele policite, deși pe pereți era pusă
inscripția: Este oprit a se discuta politică în local. Cu cât se apropia ora 11, cu atât
mai mult creștea neliniștea. Noroc că era câmpul aproape și la prealarmă te puteai
refugia. Acest lucru îl umplea de siguranță pe Mișki și-l făcea să mănânce liniștit.
Liniștea îi fu însă tulburată de apariția neașteptată a doi militari, însoțiți de
un căpitan. Când îi observă, era prea târziu. Voi să facă o mișcare și să o șteargă
englezește. Căpitanul veni însă direct la ei.

- Biletele de voie!
Strâns cu ușa, Mișki se făcu că se caută prin toate buzunarele. Păru foarte
uimit că nu găsește nimic. exclamă cu surprindere:

- Uite, domnule, am pierdut biletul. Știu precis că l-am băgat în
buzunarul acesta.
- Haide, nu mai face pe șmecherul. Ridicați-l.
Soldații se apropiară. Mișki protestă cu energie, desfășurând toată
elocvența de care era capabil. Pledoaria lui nu reuși să convingă pe ofițer, care
rămase neînduplecat la orice stăruință. La urmă recurse la argumentul suprem:

- Domnule Căpitan, eu sunt mâna dreaptă a d-lui Colonel. Dacă
lipsesc, tot serviciul stă pe loc. Tocmai voia să-mi dicteze niște telegrame
strict confidențiale...
- Lasă, nu umbla cu bancuri!
- Să știți, că are să fie rău, dacă mă caută d. Colonel și nu mă va găsi...
- Mă ameninți pe mine?
- Nu vă ameninț, dar vă spun ca să știți.
- Ai să-mi spui ce ai pe inimă la interogatoriu. Haide, marș cu ei la
circumscripție!

Soldații îi încadrară și porniră înainte prin bezna străzii. Mișki încerca să
parlamenteze cu ei, dar aceștia rămaseră surzi la toate rugămințile și promisiunile
lui. El nu le cerea altceva decât să dea unul dintre ei un telefon lui Conu Georgică.
Soldatul, pentru brava lui faptă, va fi înaintat în grad și decorat. De acest lucru se va
îngriji chiar el, Mișki, căci influența lui e nemăsurată... Toate încercările lui
rămăseseră însă zadarnice; soldații nu se abătură de la ordinul dat.
Se opriră în fața unei clădiri, care era Circumscripția de Poliție, unde
trebuiau să fie reținuți până dimineața, când urmau a fi predați Comendurii. Fură
introduși într-o mare sală comună, între borfași de rând și oameni strânși de pe
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stradă de razie. Toți își așteptau rândul la triere. Unii, îmbrăcați în zdrențe, se
scărpinau pe tot corpul; erau nespălați, murdari, cu barba și părul încâlcit. Alții
aveau mutre fioroase de bandiți. Ei priveau nepăsători în jurul lor, fără a se sinchisi
de starea în care se află. Toată scursoarea Rahovei se afla în această încăpere. Între
ei erau cerșetori, golani de pe stradă, vagabonzi, hoți de buzunare, cuțitași și
oameni fără nicio vină, care fură găsiți cu actele în neregulă. Cei câţiva soldați
rătăciți printre ei formau un contrast prin îmbrăcămintea lor. Căldura era nesuferită
și un miros greu plutea în atmosferă.
Runcan simți că-i vine amețeală. Înghesuit în acest mediu sordid, nu putea
să facă nicio mișcare fără să se atingă de vreun păduchios sau nespălat. Avea nevoie
de aer, de spațiu. Gândul că va trebui să petreacă noaptea aici, îl înnebunea. Își
dădea seama că la ora aceasta trebuie să fie Atenție mărită și ei nu vor putea pleca
la adăpost. I se părea că din moment în moment se va nărui tavanul asupra lui și-l va
îngropa de viu. Să fii strivit ca o insectă și terciuit împreună cu acești oameni
zoioși, să-ți amesteci sângele cu murdăria lor, era îngrozitor! Gândul morții era,
însă, și mai îngrozitor decât toate. Simțea adierea neființei, ca un spectru macabru
ce dădea târcoale în jurul lor, gata să-i înșface. N-ar fi crezut niciodată că e atât de
greu să te desparți de viață. În această cutie, unde abia puteai să te miști, moartea
părea atât de grozavă, încât îți venea să înnebunești. Pentru oamenii cu nervii slabi,
o astfel de situație e imposibil de suportat. Runcan nu avea nervi prea tari și de
aceea el trecea prin chinurile iadului, mai ales când auzi pe gardianul de la ușă
spunând altuia că „e mărită”.

- Am dat de dracu, zise Mișki, care simțea și el că-l trec nădușelile.
- Fă ceva, să scăpăm de aici, îi zise Runcan. Tu ești băiat șmecher și
până acuma ai reușit totdeauna, în toate. E doar pielea ta în joc. Dacă ne
prinde bombardamentul, murim ca niște șobolani în găurile lor.
Mișki, foarte impresionat, își muncea creierul pentru a născoci o idee
salvatoare. Perspectiva de a muri, îl făcea să i se zbârlească și lui părul în cap. Era
pentru întâia dată când îi scăpau din mână frânele destinului. Crezuse totdeauna că
soarta și-o face omul și acum această soartă îl ținea în clește. Numai norocul sau
întâmplarea îi mai putea veni în ajutor.
În acest timp, unul din arestați fiind apucat de un acces de furie, începu să
țipe isteric. Era un urlet sinistru, care făcu să înghețe inima tuturor.

- Vreau să ies, lăsați-mă să ies, nu mai pot! Ah, bestiilor! Vin
avioanele, le aud, sunt deasupra noastră, culcați-vă la pământ! Auleo!
Era o aiureală de nebun, care însă pe cei arestați într-atât, încât aceștia
începură să murmure și să se frământe, ca un mușuroi de furnici în plină mișcare.
Doi gardieni își făcură imediat apariția. Luară în primire pe cel care tulburase
ordinea și îl tulbură până ce căzu grămadă peste ceilalți. După ce termină operația,
plecară înjurând și amenințând. Rumoarea se potoli. O femeie de stradă din lotul
celor prinși de razie, se trânti la pământ și începu să facă mătănii. O alta se ținea de
cap și se văita în gura mare. Din când în când, ușa se deschidea și de fiecare dată
era luat câte un arestat și dus la interogatoriu.
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Mișki se trase lângă ușă și chemă și pe Runcan lângă el, sperând să apuce
mai repede rândul. Așteptarea încordată îi făcea muți pe amândoi. Cercul
conștiinței lor se îngustase cu totul în jurul unui singur gând: scăparea. Acum își
dădea seama, că pe lângă viața normală, există o altă subterană, o viață de mizerie
și de zbucium, la care, dacă mai adaogi și frica de moarte produsă în împrejurarea
specială în care se aflau, aveai tabloul cele mai sumbre realități. Nicicând nu și-ar fi
putut închipui Mișki că pot exista astfel de stări. Gândul său nu era însă decât la el;
nu-i păsa de cei ce erau în jurul său. Propria lui persoană ocupa prea mult loc în el,
ca să mai poată avea vreun sentiment altruist pentru alții. Îi era indiferent ce se
întâmplă cu restul oamenilor, numai el să iasă din încurcătură. Runcan, care avea alt
temperament, suferea pentru toți și contemplarea mizeriei altora îl indispunea mai
mult decât propria lui mizerie. În astfel de momente, toate problemele îi treceau prin
minte. Își dădea seama de inegalitatea naturală și socială și vedea suferința în cea
mai hidoasă înfățișare. Dacă inegalitatea naturală nu o poți schimba, reaua
orânduire a societății poate fi atacată. Nu-și făcea iluzii și știa că oameni nenorociți
vor exista totdeauna. Totuși societatea are datoria să lupte pentru îndreptarea
lucrurilor. Ea trebuie să îmbrățișeze cauza cea mare a celor ce suferă.
Ușa se deschise din nou și apăru gardianul. Mișki se înghesui până la el și-i
vâră un bilet și 500 lei în palmă, spunându-i:

- Ascultă, camaradule, vrei să fii avansat și decorat? Dă te rog,
colonelului meu un telefon, el are să vie să mă scoată de aici. Numele și
numărul îl ai scris pe bilet.
Gardianul nu voia să fie nici avansat și nici decorat, dar când văzu cei 500
lei, i se păru suprem. Luă banii și plecă. După câtva timp, când veni, spuse:

- Nu se mai află nimeni la Comandament. Au plecat toți, fiindcă s-a
dat prealarma. Ofițerul de serviciu a spus că va telefona acasă d-lui Colonel,
după încetare.
- Nu pot să aștept până la încetare, zise Mișki supărat. Trebuie să ies
acum imediat de aici. Vrei să-mi mai faci un serviciu? Vei fi decorat și
înălțat în grad.
- Nu vreau să fiu decorat, domnule, ți-am mai spus-o odată.
- Atunci te decorez eu, uite acum.
Îi mai dădu 500 lei, apoi șopti la ureche:

-

Du-ne pe noi imediat la interogatoriu.
Vă duc, dar să știți că nu o să vă dea drumul.
Tot căpitanul acela care ne-a prins face interogatoriul?
Pentru militari el, iar pentru civili, comisarul Horiș.

Auzind acest nume, Runcan simți o rază de bucurie. Cunoștea pe acest
comisar, care fusese la Cenzura Presei. Aici avusese ocazia să-l întâlnească destul
de des, căci Runcan scria pe la reviste. Horiș era titra și avea un mare respect pentru
cultură. De ce l-or fi aruncat tocmai în Rahova? Probabil din cauză că nu aveau
nevoie de oameni de teapa sa. Întâmplarea aceasta le prindea însă bine. Părea venită
din cer. Spuse lui Mișki pe ton triumfător.
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- Suntem scăpați. Am să te scot eu de aici.
- Tu, mă? Nu ești capabil să te scoți pe tine. Înainte te rugai de mine ca
să te salvez...
- Ei, acum te scap eu, chiar dacă nu te rogi de mine. Spune-i
grădinarului să ne ducă repde la interogatoriu.
- Să știi că-mi datorezi 500 lei, zise Mișki, care nu-și uita interesele în
orice situație s-ar fi găsit. Am dat gardianului 1000 lei. Împărțim pe jumătate
cheltuiala.
- Dacă scap de aici, suport eu toată cheltuiala.
Fură scoși și duși în birou, unde se afla căpitanul, iar la altă masă,
comisarul Horiș. Când îl zări acesta pe Runcan în haină militară, adus de gardian, îi
scăpă stiloul de uimire. Se ridică în picioare și veni la el foarte încurcat.

- Ce s-a întâmplat? Se poate, d-ta arestat?
- Se poate orice când ești soldat, răspunse Runcan vesel, simțind
bucuria eliberării.
Îi explică cum a fost găsit fără bilet de voie împreună cu camaradul său și-l
rugă să le dea drumul. Horiș îl ascultă cu multă atenție, având parcă aerul că își
ceere scuze pentru cele întâmplate, deși oamenii săi nu aveau nicio vină în această
afacere. Se adresă apoi ofițerului:

- Domnule Căpitan, vă rog să dați drumul prietenilor mei.
- Cum să le dau drumul, cînd sunt ăsiți fără bilet de boie? Îi trimit
mâine la Comenduire și va vedea ea ce va face cu ei. Pentru noi e cazul să
suspendăm interogatoriile, căci în curând trebuie să sune alarma. Să mergem
la adăpost.
Își strânse cele câteva hârtii de pe birou și le vâră în sertar. Runcan și Mișki
stăteau ca pe jăratec, așteptând verdictul de pe buzele acestui om, care își păstra
sângele rece parcă anume ca să-i chinuiască pe ei. Horiș nu-l lăsă să plece, ci se
postă înaintea lui.

- Domnule Căpitan, d-voastră nu știți cine sunt acești oameni care se
ascund sub modesta haină militară. Acest domn, e unul dintre cei mai
cunoscuți ziariști.
Exagera evident, sau poate credea cu adevărat ceea ce spune; în asemenea
momente era însă bine venită această exagerare. Căpitanul privi nedumerit la
Runcan, neputându-și închipui că în acest simplu soldat se ascunde un om de
importanța arătată de Horiș. Dar fiindcă auzi cuvântul ziarist și fiindcă nu i-ar fi
plăcut să aibă de a face cu presa, pronunță formula salvatoare.
Când se văzură din nou în aerul curat de afară, sub cerul plin de stele, se
simțeau cei mai fericiți oameni de pe pământ. Nu le venea să creadă că sunt liberi și
se gândeau la nenorociții închiși între zidurile din care scăpaseră, la atmosfera
îmbâcsită de acolo aeriene. Ei puteau acum să meargă unde le plăcea. Nu-i oprea
nimeni de la nimic. Puteau să se miște în spațiul larg și nesfârșit, fără să întâmpine
nicio constrângere. Începeau să-și dea seama de importanța cuvântului libertate,
acest cuvânt magic, pentru care au luptat atâția oameni și atâtea popoare!
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Runcan era atât de transfigurat, încât ar fi fost capabil să înalțe imediat pe
loc un imn libertății. Dar Mișki, spirit practic, nu se gândea la ceea ce a câștigat, ci
la ceea ce poate pierde. Fiindcă își temea pielea, zori pe Runcan să grăbească pasul
în direcția câmpului. Tocmai atunci se auzi sunetul lugubru al sirenei, care spinteca
noaptea. Deși erau obișnuiți cu acest sunet, totuși fiecare dată simțeau nu fior de
spaimă, care nu ținea decât atâta timp, cât ținea semnalul. Imediat după încetarea
lui, își redobândeau judecata. În timpul când suna acest semnal infernal, oamenii își
pierdeau capul și panica îi cuprindea în așa măsură încât îi zăpăcea. Din această
cauză era înghesuială nebună la vehicule, alegerea fără rost dintr-un adăpost
într-altul, țipetele disperate, fețele îngrozite, tremurul nervos al celor pe care groaza
îi împietrea. Erau persoane pe care acest sunet îi făcea să cadă leșinate, trebuind să
fie transportate de altele la adăpost. La mulți li se tăiau picioarele, sau simțeau un
rău în stomac, care-i făcea să vomiteze. Erau însă și oameni calmi, care nu se
mișcau de lângă căsuța lor, spunând că oriunde s-ar ascunde, dacă vor trebui să
moară, tot vor muri. Unii făceau chiar haz din aceasta, zicând:

- Bomba pe care se află scris numele meu, nu s-a fabricat încă.
Aceștia priveau la zăpăceala nebună de care era cuprins orașul, fără să
participe la ea. Nu puteau pricepe această agitație. Nu-i vorbă, nici ei nu erau
înțeleși de marea mulțime, care acționa sub presiunea unui imbold adânc omenesc.
În curând întunericul nepătruns fu sfâșiat; bolta cerului se aprinse, inundând
pretutindeni valuri de lumină roșiatică. Reflectoarele se mișcau febril, ca niște
arătătoare ce ceasornic, căutând disperat avioanele inamice. Dar lumina lor era
înghițită de lumina puternică a parașutelor luminoase, ce pluteau în aer. Era o luptă
prea inegală, care îți trezea imeginea unor pitici ce vor să doboare un uriaș. Se
auziră câteva zbârnâituri de avioane.
Mișki și Runcan o luară la goană și nu se opriră decât la marginea orașului,
când auziră primele bubuituri de tunuri. Se trântiră la pământ și rămaseră nemișcați,
cu răsuflarea tăiată, bucurându-se că scăpaseră de închisoare și din oraș, unde n-ar
fi fost în stare să suporte un astfel de bombardament

103

CLARA MĂRGINEANU

Un fluture pe rever
Un fluture negru sclipind culege roua şi descântă de frică,
Visează pe un geam îngheţat, din spatele căruia, a văzut sfârşitul,
Un fluture desenat din raze leagănă a suflare poezia,
La marginea florii pereche care tocmai se usucă,
Un fluture înfrânt de toamnă zboară înţelesuri
Şi se aşează pe o pagină din biblie.
,,Veţi fi iertaţi, căci mult aţi suferit.”
Acelaşi fluture, cândva,
Îşi dorea casă pe un rever,
Să culeagă roua.
Este singurul fluture care ştie câte ceva
Despre nopţile sângelui,
Despre tristeţea aplauzelor de aripi,
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Frumuseţea, spectacol întemniţat
În fiinţa de zbor care
Ţipă pentru ultima dată în vârtej
Şi îşi dă sfârşitul frumos,
Încrustat în chihlimbar.
Bijuterie vreodată, pe un rever.
Doar urmele sale rămân în aer,
Precum roţile neputinţei, în zăpada dimineţii.
(Clara Mărgineanu)
Se rumeneşte seceta-n cuptoare
Ninge a milă şi a exaltare
Oricât te pustieşti şi-ntrebi ,,de ce”
Când lumea ţi se pare cum nu e
Se rumeneşte seceta-n cuptoare.
Iar vinul vechi ne plăsmuieşte doar
O înjunghere lentă de cuţit
Ciobul vrăjit din ochi a obosit
Crăiasa din zăpezi dansează-n jar.
Vezi, sfântul încă necanonizat
Miraculos, în calendar apare
Numele său e semn de întrebare
Scris cu nuanţa sângelui uscat.
Surâde a psaltire, să ne mire,
Căci un miracol a bătut în poartă
Durerea pe poeţi acum îi iartă
Şi în chitară-şi face mânăstire.
Ninge a milă şi a exaltare
Se rumeneşte seceta-n cuptoare.
5 ianuarie, 2015
(Clara Mărgineanu)
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Aşchii de icoană
Îmi taie viaţa cu dreptate, un adevăr negat intens,
E cuplul ca formalitate, tânjind mereu perechea sens
Rănesc lumina desuetă, cu spini pe creştet am iubit,
Un act, un pact, o verighetă, neverosimil, te înghit.
Pentru iubirea cu hotare, pentru delirul în balans,
Perechea-sens cere iertare, formalitatea râde fals.
El e străinul, ea străina, cuplul se smulge din război
Bătăi de gong despart lumina, în poezia de apoi.
Nu te-am găsit în nicio carte, e scris în arşiţa din stele
Să fii şi să rămâi departe, arzând în rostul vieţii mele
Schimbăm tăceri, a câta oară, la nunta noastră ne-ntâmplată
O stea în pas de dans coboară şi ne promite altă soartă.
Numai din cer aştept opinii, despre ce-a fost întâmplător
Şi când ne judecă străinii, ne-ascundem chiar sub ochii lor.
Dragostea mea, cerească mană, pierdută-ntr-un război nebun
În aer aşchii de icoană se-aşează şi te recompun.

106

Artiştii lumi
Artiştii lumii merg pe Titanic
Durerea lumii o simt organic
Doar ei rezistă şi prin minune
Din naufragiu, refac o lume.
Artiştii lumii-ncearcă să înoate
Chiar sub asfalt, când sunt respinşi sau trişti
Pot fi bolnavi, ciudaţi, dar peste toate,
Iubiţi divinitatea din artişti!
Agonizează smirna în lavandă
Le-nmiresmează clipa, Duhul Sfânt,
Ei dăruiesc o altfel de ofrandă
Prin pâinea rumenită în cuvânt
Artiştii lumii bat stingheri la porţi
Loviţi de pumnul lumii prin decret
Cenuşă grea din lauri trag la sorţi
Când ţara lor dansează menuet.
În hruba clipei scrijelesc fecund
O înviere-n fruntea stelelor
Şi dacă nu au ţară, se ascund
În plăsmuirea din inima lor
Artiştii lumii, ecorşeu pe strune
Îşi înnoptează rostul în dezastre
Vorbesc cu Dumnezeu în rugăciune
Şi rup afişul tragediei noastre.
Sunt când pe-un colţ de stea, când rătăciţi
Lucizi, însinguraţi sau fantezişti
Să îi iertaţi şi-apoi să-i ocroţiţi
Căci poate, nici n-au vrut să fie artişti.
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LARISA PAŞCANU

Negru pe alb
Ziua întâi
Am pierdut și am uitat atâtea...
Am pierdut o foaie albă pe care odată mâzgăleam ceva.
Am pierdut un an din viață întrebându-mă : Cum? De ce? Când? Unde?
Am pierdut cuvinte, câteodată chiar și roua dimineții
Am pierdut izul diferit al fiecărui anotimp
Am pierdut pentru că întotdeauna m-am uitat în spate
Am pierdut pentru că mi-am lăsat pasiunea să moară scânteie cu scânteie în
mișcarea continuă a fiecărui pas, a fiecărei zile.
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Am pierdut pentru că m-am uitat în spate și m-am uitat în spate pentru că nu
am vrut să uit.
Nu am vrut să uit că
încă nu am pierdut ce e mai frumos și mai bun în mine, copilul cu ochi
negri, încă sclipitori.
Și cu toate acestea am uitat...
Am uitat unele persoane care au vrut să mă rănească de parcă nici nu ar fi
existat.
Am uitat că va veni un moment în
viață în care voi putea să mulțumesc, dar eu am spus tot timpul cu plăcere.
Am uitat că va veni o zi în care totul se va rezolva și nimic nu va rămâne
nepedespsit.
Am
uitat de mine câteodată pentru că sunt un om într-o lume de muritori.
Am uitat că într-o zi va veni și timpul meu.
Am uitat să promit, dar pâna acum nu am uitat niciodată să sper.
Am uitat atât de multe, însă nu am uitat niciodată că trăim din trecut pentru
că ne e frică de viitor.
Nu am uitat să îi judec pe ceilalți, fără a mă mai uita în oglindă.
Nu am uitat să ma autodepășesc pentru că nu am vrut să pierd și să mă
scufund în brațele funeste ale întunericului.
Și nu... Chiar nu am pierdut
Nu am pierdut răsăritul celei din urmă zile
Nu am pierdut decât timp.
Nu am pierdut decât uitând.
Am pierdut uitând că încă clepsidra nu s-a scurs, poarta celor două lumi
încă nu s-a arătat, iar zâmbetul celui din urmă plâns nu a răsărit ca floarea
primăverii pe fețele oamenilor.
***
Alla o privea pierdută cum dormea, dar știa că în momentul în care
trebuia să o trezească, să-i spună că azi era ziua cea mare, ziua în care va
călători cu avionul pentru prima dată în viața sa. Cara nu doarmea, avea doar
ochii închiși, însă se gândea la tot ce se putea întâmpla în această călătorie
lungă pe care și-o planificase pentru a afla cine sunt părinții ei și de ce e atât
de diferită de ceilalți. Chiar dacă o mințea pe Alla spunându-i că va urma o
facultate în Anglia, aceasta avea traseul destul de bine pus la punct:va vizita
toate locurile misterioase din lume.
–Cara!
O mângâie pe frunte, la fel cum făcea când era doar un copil și îi spuse doar
atât:
-E timpul!
Cara o strânse puternic de mână și știa că va urma o îmbrățișare și un sărut
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cald pe frunte. Era emoționată. Azi se despărțea de mama sa și nu știa pentru
cât timp, nu știa nici măcar dacă se va reîntoarce vreodată acasă. Știa doar că
dorința sa de a nu se mai trezi întrebându-se ,,de ce era mai mare decât
orice. Se îmbrăcă repede și apoi avu o conversație cu Alla:
-Orice s-ar întâmpla acolo, Cara să nu uiți niciodată că tu ești pentru mine
cel mai frumos dar! O să îți dau ceva, dar va trebui să-mi promiți că îl vei
deschide doar după ce vei termina facultatea, altfel nu ți-l voi oferi .
–Mai făcut curioasă ! Nu trebuia să spui nimic! Bine... Promit!
Tu, fată frumoasă ești un vis a acestui tărâm plin de oameni și durere. Să nu
uiți niciodată că în viață poți pierde multe lucruri, însă stropul de speranță
care îți dă putere să trăiești nu trebuie să-l pierzi niciodată.
Cara izbucni în lacrimi. Nu putea să spună nimic, pur și simplu renunța la ea
, la lumea aproape perfectă pe care viața i-o oferise până acum. Pierdea, dar
nu uita. O îmbrățișă pe mama sa și apoi plecă. Picioarele-i subțiri, lungi ca
ale unui căprioare înaintau încet, încet, mintea-i fiindu-i plină de gânduri de
multe. Se întoarcea și doar o îmbrățișa din priviri. Alla, la fel ca orice mamă
privea copila ce peste noapte a devenit domnișoară și era foarte mândră de
ea. Până la aeroport o conducea fratele său, Carl.
-Nu plânge, vei veni acasă oricând vei simți nevoia. Nu trebuie să fii
supărată!
Cara nu își mai putea stăpâni lacrimile, cuvintele și apoi spuse:
-Ce a fost în capul meu? Cum am crezut că vă pot minți așa?
-Ce vrei să spui?
-Nu merg la facultate.
Carl rămase un moment pe gânduri și apoi se uită urât la Cara.
–Nu te uita așa la mine! Eu ar trebui să fiu cea care te privește așa pentru că
în optsprezece ani nu mi-ai spus niciodată că sunt sora ta, ca mama noastră
nu e a noastră, ci doar a ta. Am crezut totul, până într-o zi când mi-am
amintit totul. Aceste amintiri au venit ca un fulger în mintea mea și nu vor
mai trece niciodată. Erau prea multe întrebări pe care mi le puneam tot
timpul și eu chiar nu mai pot să nu știu. Eu voi afla cine m-a abandonat la
marginea pădurii într-un coșuleț roșu, eu voi afla, eu voi pierde sau câștiga.
E jocul meu, e viața mea! Carl opri mașina și ieși afară. O lăsase acolo timp
de câteva minute dupa care se întoarse.
–Trebuia să mă aștept de la orice de la tine, tu știi totul!
Fratele său îi cuprinse mâinile grijuliu și îi zâmbi.
–Nu o să-i spun nimic mamei și o să te ajut cu tot ce pot ca să afli cât mai
multe răspunsuri pentru că meriți.
Cei doi rămaseră așa timp de câteva secunde bune, privindu-se, după care
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Cara îi spuse în șoaptă lui Carl :
-Să mă porți cu tine în suflet mereu.
Fata coborî din mașină încet după care îi făcu cu mâna fratelui său. Cu cât se
îndepărta lăsa în urma ei o lume minunatăși se apropiade o nouă lume pe
care singură și-o construise, mai mult decât atât și-o dorise. Pășea încet și
apăsat apropiindu-se și îndepărtându-se de ceva ce depindea doar de ea.
Poate că azi voi ști că soarele nu va mai răsări mâine, voi ști că asta
nu depinde de mine. Nu... Nu stă în puterea mea să știu dacă se va întâmpla
sau nu. De obicei doar privesc și apoi aștern undeva, pe o hârtie, pe o
bancă, în parc , oriunde merg. Să se știe că am fost acolo. Pentru că poate
mâine nu voi mai fi. Dar voi fi în mintea fiecărei persoane iubite,acolo în
poarta ascunsă a fiecăruia știu că voi rămâne ca un răsărit de soare sau ca
un apus.Ce frumos ar fi să însemnăm persoanele iubite cu un creion, iar
scrisul să rămână acolo pentru totdeauna: Te iubesc. Și totuși nu se întâmpla
așa fiindcă trăiesc lângă noi și noi pur și simplu uităm și apoi tot atât de
ușor îi pierdem.Și, din păcate, nu există vise sau altceva să ne avertizeze
datorită faptului că însuși viața e un vis, iar omul e cel mai mare mister. Am
simțit-o tot timpul, chiar și invers: că viața e cel mai mare mister, iar omul e
un vis, trăind în propriul lui secret. Mă uit la priveliștea ce se derula în fața
mea și mă gândesc că picioarele mele nu mai sunt pe pământ, iar eu sunt cu
ea.
O femeie, o persoană , o ființă ca noi toți, dar cu ceva special pe care
nimeni nu-l poate avea.Nu știu cu ce... Poate sclipirea aceea din ochi,
frumusețea fiecărei dimineți, poate chiar fața aceea sempiternă. Vine de
departe, la fel ca fiecare din noi, se naște din țărână, apoi devine pe rând
apă, foc și aer pentru nimeni alta decât mine.
Apă pentru infinitatea posibilităților pe care le găsește, pentru felul ei în
care se strecoară printre lucruri, pentru felul în care-mi purifică toate
gândurile, pentru materia perfectă din care este alcătuită. Apă pentru că
înghite tot ce e în calea ei şi ar nimici orice obstacol doar pentru ca mie să
îmi fie bine.
Foc pentru că nu poate concepe lumea fără acele flăcări care o ard pe
dinăuntru, foc pentru că nimic nu o aprinde mai tare decât dragostea.
Aer fiindcă îl respir împreaună cu ea, fiindcă picioarele sale nu mai ating
pământul atunci când îmi vorbește.
Și pământ deoarece întotdeauna în viață există echilibru.
Povestea ei e modelată de niște îngeri sempiterni, sublimi pe ale căror aripi
sunt scrise toate amintirile mele, pe mâinile lor sunt inscripționate
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insomniile, visele , dorințele, iar pe capul lor stau plânsetele și râsetele.
Acești îngeri știu să privească atât de frumos totul, atât de frumos viața, la
fel cum ea o face. Ea e un înger coborât pe pământ pentru mine. Ea e doar o
femeie, doar un vis, e doar o dorință. Ea e cel mai frumos dar de la
Dumnezeu . Ea e mama.
Un sunet m-a făcut să tresar. Eram în avion și mama nu era lângă mine, dar
o port cu mine acolo, undeva în infinitatea gândurilor, în stropii de ploaie,
în suflet. Știu că această călătorie nu va avea sfârșit ... Nimic nu se termină,
totul are continuitate. În avion veneau tot mai mulți oameni. Doamne
dichisite, cu eșarfa perfect aranjată la gât, bărbați îmbracați în costume
elegante, toți cu zâmbete largi, dar cu o față ce avea multe de ascuns. Pete
negre, perfecțiune și zâmbete. Plastic. Acesta e cuvântul: cea mai bună
definiție pentru oamenii de plastic cu viețile de plastic. Iată-mă aici lângă
ei, privindu-i în încercarea lor continuă de a trăi o viață de plastic. Cât de
nedrept e că trec zilele degeaba și unii dintre noi semănăm plastic. Atunci nu
ne vom mai putea permite să întrebăm ce culegem. Poate că vă întrebați cum
arată oamenii de plastic. Ei sunt simplii muritori cu expresii aspre, aranjați
până la cel mai mic detaliu , dar cu un suflet sfărâmat ce dorește înțelegere,
dar nu primește. Și în acel moment oamenii de plastic se întorc la viețile lor
de plastic, așezându-se pe scaunele din avion rezervate pentru ei, privind
lumea de sus, uitând de ceilalți și continuând să semene și să culeagă
plastic. Când spun plastic eu mă gândesc la o perfecțiune ce niciodată nu va
putea fi atinsă. În fața mea era o sticlă lungă, subțire, atât de transparentă.
În momentul următor am văzut sticilirea din ochii smaraldii ai băiatului ce
stătea lângă mine. Un fior mi-a trecut prin tot corpul. Un băiat cu privire
ageră și cămașă turcoaz mi-a atras atenția. Nu pentru felul în care arăta, ci
fiindcă mă ducea cu gândul la transparență. O transparență prin care se
putea vedea totul : bunătatea sa, dar și nesiguranța. Nesiguranța spargerii,
a distrugerii sale în sute de cioburi . Sticla ne face nesiguri, ne face temători,
nu ne lasă să ne exprimăm sentimenetele pentru că ies la iveală pre repede
datorită transparenței. Dacă sticla nu se va sparge azi, atunci sigur se va
sparge mâine. Oamenii de sticlă își continuă viețile de sticlă zâmbind, stând
liniștiți în scaunele lor și așteptând să nu se destrame totul, să nu se
transforme în sute de bucățele ce se adună atât de greu de pe jos.În acest
moment unii oameni, par de sticlă, dar trece timpul și apoi ei vor părea de
piatră. Când spun piatră mă gândesc la un om ce nu poate fi înfrânt
indiferent de ce s-ar întâmpla, o persoană ce luptă până la final, reușind să
își înfrângă toate temerile. Un om de piatră e un luptător ce își atinge toate
scopurile și în final va ști că el e de piatră, dar sufletul său a rămas
neîmpietrit. E greu să întâlnești oameni de piatră. Ei sunt cel mai greu de
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citit, sunt cei mai vicleni, cei ce te pot induce în eroare în orice moment. Nu
poți sfărâma o piatră, dar o piatră te poate sfărâma pe vecie. Atunci a intrat
el. Un băiat brunet cu ochi negri s-a așezat cu doua scaune în spatele meu.
Acest băiat era de piatră ș o puteam vedea pentru că încă era tânăr, felul
acela în care își strângea pumnul, uitându-se peste tot în jurul său,
asigurându-se că nu se va întâmpla nimc. Pentru un moment amândoi ne
uităm unul la altul deoarece chiar semănam: amândoi cu ochi negri și acel
păr brunet, dar cu fața aceea albă.Am încetat să ne privim unul pe altul.
Astfel oamenii de piatră își continuă viețile de piatră, privind carnețelele
lor, zărind câte un nou vis pe care să îl spulbere.
Și totuși... Plastic, sticlă sau piatră, în acest moment toți avem ceva
în comun .Vom decola. Fiecare vom simți cum totul se poate spulbera întrun singur moment, chair dacă suntem mult prea uternici, vom ști că eșarfa se
va deranja puțin de la gât, cu toate că am fost foarte atenți, ne vom tăia
dacă cioburile se vor sparge. Da... Toți avem ceva în comun. Decolarea.
Dar eu nu pot fi plastic , sticla sau piatra. Eu nu sunt ce vor alți să fiu, eu
sunt doar ceea ce sunt. Eu doresc doar să fiu acolo, să simt cum picioarele
nu mai îmi sunt pe pământ, să văd pământul într-o rână, să simt inima cum
îmi bate și o aud peste tot, deci să zbor. Asta fac acum, călătoresc, mă
îndrept spre o nouă destinație, caut plastic, sticlă și piatră. Deși, undeva în
adâncul sufletului meu le-am găsit pe toate...
Orizonturile fără limite m-au fascinat dintotdeauna. Norii atât de
pufoși mă purtau într-o lume a poveștilor frumoase cu forme de îngeri și
unicorni albi. Totul era desprins dintr-o altă lume, însă când am privit în jur
m-am trezit la realitate. O realitate în care avionul trebuia să aterizeze. Din
nou același sentiment de teamă mă lega de ceilalți. Toți ne priveam și nu
aveam altceva mai bun de făcut decât să așteptăm
Suntem atât de legați unii de alții încât nici nu ne dăm seama. Suntem
doar stropi, modele ai aceleiași creații și pioni ai aceluiași joc. E atât de
vizibil doar că noi tot timpul privim în umbra noastră, privim ceea ce a fost,
nu ceea ce e.
***
Era 10 a.m. Avionul aterizase în locul în care își dorea să ajungă încă de
când era copil, în Anglia. Pășea încet, legănat. Întrebările erau tot mai multe.

113

VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

DIN TRUPUL TĂU
Din trupul tău
se aude melodia tainică
a unui început.
Ce sunete frumoase
pleacă din inima ta
şi totul prinde glas timid
ce-şi înalţă acordurile spre cer.
Suferi astrale senzaţii ale unei lumi ascunse
şi rămâi singură cu suspinele lor!
Cine să te vindece de tine?
Şi cine-i darnic până la jertfă
să-ţi preia melodia?
O! Tânără fată
cu trupul dornic de vise,
melodia ce pleacă
din mlădiosul tău trup,
îmi face fiecare celulă sonoră.
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ÎN FLORI...
În flori,
există un parfum imaterial.
Muşcata din fereastra mea
este învăluită în neliniştea morţii
ce o cuprinde ca o sevă
ridicându-se domol şi trist
în vlaga trupului ei.
Privind-o, mi se părea că
melancolia naşte visul groazei
şi sub greul ei,
încep să cânt cu Dumnezeu,
într-o cafenea: ,, Cu noi este Cel de Sus”.

VOI MURI
Voi muri fiindcă sunt o reformă a pământului
şi trăiesc în conveţuire cu el.
Nu vreau să sorb păcatul din sânii femeii.
Adam era liniştit, acolo, în Grădină,
dar sosirea Evei, a creat păcatul istoriei
şi astfel lumea s-a născut în chinuri
Dumnezeu devenind o decepţie în dragoste.
Doamne, cum aş vrea
sub un albastru senin, să-mi lipesc
obrajii de cer întrebându-te:
Tu de ce iubeşti durerea,
de ce-ai născocit iadul
ca o utopie a suferinţei?

BIBLICĂ
Citesc iarăşi Septuaginta.
Ce lume a mai fost odată!
Ce oameni de curaj au trăit în ea!
Oamenii acestei lumi mirifice
au vorbit când au vrut cu Dumnezeu,
n-au avut nevoie de o audienţă programată,
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s-au dus când au vrut şi i-au cerut socoteală,
încurcând pe teologi să ne spună
cine e mai bun: ,, Dumnezeu sau omul”?
Oamenii aceia, iubeau ca să umple vidul existenţei
şi nu se credeau o eroare a Tatălui.
Lumina lor mi se pare străină.
Ce să caut eu în ea, când ,,Fiul omului”
n-a avut loc unde să-şi pună capul?
Mai bine caut o auroră de gânduri
În care găsesc lumină
să ridic viaţa la rang de vis.
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În sfârșit, un somn împlinit, chiar dacă
mai scurt decât îl doream. O lumină
proaspătă ne inundă camera. Nu ne putem
pune pe picioare înaintea unei îmbrățișări
conjugale de soți mulțumiți cu cât le-a dat
Dumnezeu în 41 de ani de căsnicie. De la
fereastra apartamentului ni se deschide în
față o priveliște minunată. S-ar putea ca
acest Bolzaneto să fie un cartier al
Genovei, pentru că prea are trăsături
urbane, după cum se înghesuie locuințele
în terase. Nu avem timp de zăbovit. Și azi
avem drum întins, deci tot plecare devreme.
Coborâm bagajele la restaurant. Mic dejun
mai bogat ca ieri dimineață. Ne îmbarcăm operativ și plecăm. Coborâm pe
unde am urcat aseară. Acum vedem mai bine locurile. Foarte frumoase, cu
vegetație mediteraniană. O vreme nutresc speranța că vom trece prin orașul
vechi, deci prin Genova propriu-zisă, singura comoară urbanistică italiană pe
care încă n-am vizitat-o. Nu a fost să fie însă nici de data aceasta.„ Nu ne
este în cale, zice Domnul Mugur, iar ca să ne abatem de la drum, am pierde
prea mult timp.” Ce să facem, asta e. Încep să-mi imaginez orașul istoric,
probabil ridicat și el în terase, cu siguranță într-un golf mai spațios decât cel
al cartierului unde am dormit, ca să poată respira. Excepțională poziție
geografică, îmi dau seama, la poalele Munților Ligurici, care prind marea în
brațe cu toată vigoarea lor. Munte și mare, oameni înstăriți, cu vocația
navigației, nu poate ieși din această complexă combinație decât o așezare
splendidă, răzbătătoare prin istorie... Urcăm iar spre autostradă, șoseaua se
încovoaie când în dreapta, când în stânga, noi aruncăm priviri piezișe,
poate-poate vom zări ceva. Dar nimic... Ne mulțumim să intrăm în
autostrada care să ne scoată către Coasta de Azur. Pe aici am umblat prima
oară acum 13 ani. Eram într-o companie plăcută, cu multe cunoștințe
apropiate. La doi ani, după aceea, am trecut noaptea. Acum șapte ani, în
drum spre casă, deci din direcție inversă, numai de capul nostru, cu Lici și
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Tili, dar nu pe autostradă, ci pe șoseaua de pe țărm, prin stațiuni. De astă
dată, repetăm experiența primei excursii. Peisaj minunat, prin Alpii Liguri.
Țărmul li-i zimțat de sumedenia de golfuri, peste care localnicii au aruncat
viaducte semețe. Zeci de tuneluri le-au străpuns stânca, încât, cum ieși dintrunul, treci un viaduct și intri în altul. Stațiunile maritime se înșiră după cum
se succed golfurile, nevalorificate urbanistic. Noi le-am străbătut pe șosea,
lăsându-ne fascinați de farmecul lor, când ne-am aventurat prin aceste locuri
pe cont propriu, fără ghid însoțitor. De aceea, din când în când, ne dăm mari
printre cei din jur, mai ales Lici, care socializează bine cu perechea
bistrițeană din fața ei și cu cea constănțeană din dreapta. I-a apropiat
larghețea cu care își cheltuie banii. La San Remo, chiar tresărim, căci aici am
făcut un popas mai întins, ca să ne putem uda picioarele în mare. Amintiri,
amintiri... Intrăm pe neobservate în Franța. De mult, vechile granițe între
statele occidentale s-au șters. În curând, de la înălțimea unde ne aflăm, apare
în fața noastră statul Monaco. Îl cuprindem cu o singură privire. În fapt, o
aglomerație urbană, cu vreo trei-patru cartiere. Dar ce cartiere și ce
urbanism! Toate aparatele de fotografiat și telefoanele speciale se înghesuie
la ferestrele autocarului să imortalizeze imagini. Pentru noi, în plus, amintiri,
amintiri. Vechilor emoții le asociem pe cele de acum. Mai tinereții de
altădată, pe cea de astăzi, bat-o norocul. Nu ai cum fi decât nostalgic, dar nu
cât să te lași cotropit de nostalgie...
Timpul este splendid, poate cel mai potrivit pentru o duminică în Monte
Carlo! Parcăm autocarul cum se cuvine, după regula locului, de unde urcăm
pe niște scări rulante într-un spațiu care aduce a piață, aproape de Muzeul
Oceanografic. Nu-l vizităm, firește, pentru că ora pusă la dispoziție nu ne-ar
ajunge. Intrăm, în schimb, în Grădina Exotică, mai degrabă un parc în care
pot fi admirate specii de plante exotice, unele în plină eflorescență, cu
mirosuri specifice. Mai ales cactușii, prin dimensiunea și formele lor ciudate,
atrag toate privirile. Pe aici nu-mi amintesc să fi umblat în celelalte două
vizite. Acum, chiar mă încântă. În continuare, urcăm în Piața Palatului, pe
care o recunoaștem. Palatul Princiar, cu atâtea povești mondene țesute în
jurul său. Doamnele, mai ales, privesc cu jind într-acolo. În față, golful
albastru care leagănă zeci, dacă nu sute de ambarcațiuni de agrement. Toți
bogații lumii au nu numai conturi, ci și palate în Monte Carlo sau cel puțin
niște apartamente de lux, în care să-și petreacă o săptămână – două într-un
sezon. Ale lor vor fi și ambarcațiunile, care lenevesc în așteptarea stăpânilor.
Oare câți românași neaoși se află printre ei, fără ca lumea să-i știe, pentru că
aici totul se petrece într-o discreție deplină... Trecem pe la Catedrală, dar nu
să ne reculegem, doar n-ar fi fost de nasul nostru. Nu și pe la Cazino, ca
altădată...
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Ora s-a scurs repede, trebuie să ne continuăm drumul. Nu mai urcăm în
autostradă, mergem pe șoseaua de pe țărm. Direcția Nisa. Facem un scurt
ocol și oprim la Eze. Domnul Mugur le pregătește doamnelor o surpriză.
Oprim în fața unui edificiu ai cărui pereți exteriori sunt placați cu piatră
fasonată, ca cea de Viștea. Parfumeria Galimard! Suntem invitați să
coborâm și să o vizităm. Lumea nașă-mi ! Nu un simplu magazin, ci un
atelier de parfumerie, care datează din1747. Lucrează, în special, pe bază de
petale de trandafir roz din zonă. Vizităm și un muzeu al parfumeriei, cu
vechile recipiente, ni se explică procesul tehnologic, deci vizită cu tot
dichisul. Se comercializează, firește , produse, parfumuri, în primul rând, dar
și săpunuri, tot felul de creme, după pofta inimii cumpărătorilor. Se oferă
mostre, așa că toată lumea dorește să miroase frumos. Când e vorba de
cumpărat, Elena mea, săraca, nu se prea înghesuie, căci pentru toate se
plătește destul de scump. Dar mă așteptam ca nașă-mea să exulte. Mai multe
doamne din grup o fac, ea însă nu prea, nu din cauza prețurilor, ci pentru că
nu a descoperit nimic pe placul ei. Se vede că, într-adevăr, are gusturi foarte
rafinate, putând distinge nuanțele de parfum cele mai fine. Nici nu știe Gelu
ce femeie specială și-a luat... Eu m-am mulțumit să rup o crenguță de
oleandru de afară, pe care am presat-o între coperțile unui pliant, să-mi răsfăț
cu ea, acasă, amintirile...
Abia acum pornim cu adevărat spre Nisa. Și pe aici am poposit de vreo
trei ori, ultima dată acum șapte ani, petrecând noaptea într-o pensiune. Ne-o
rezervase Ionuț, care, pe vremea aceea, student la Chicago, făcea o lună de
practică în Franța. Tare au fost frumoase cele câteva ore în compania lui.
Câte s-au întâmplat de atunci ! Acum se pregătește să vină acasă din State cu
soția și cu fetița... În Nisa, de asemenea, avem la dispoziție numai o oră. Noi
alegem să ne plimbăm de mână pe Promenade des Anglais, prin preajma
Hotelului Negresco. Lici nu servește, pleacă la cumpărături cu bistrițenii,
amintindu-și ce gustoși au fost, odată, puii rotisați pe care i-am înfulecat
țărănește undeva în apropierea Pieței Rosetti... Ce să povestesc de
splendoarea acestei celebre promenade? Cine și-a purtat pașii pe ea s-o
rememoreze, cine nu să meargă s-o vadă. Totul e de ordinul sublimului, dacă
te afli într-o stare sufletească în măsură să-l recepționeze. Plimbarea noastră
este foarte agreabilă, chiar dacă, în contul mesei de prânz, servim numai
covrigei cu tărâțe. Alții s-au respectat pe terasele restaurantelor din preajmă.
Avem, în schimb, răgaz să admirăm albastrul nefiresc de pur al mării, doar
nu întâmplător suntem pe Coasta de Azur, trupurile bronzate ale celor care
populează plaja, eleganța hotelurilor. Ca să nu ne simțim frustrați, coborâm
și noi oleacă pe nisipul fierbinte, să ne lăsăm mângăiate picioarele de adierea
apei și să culegem pietricele șlefuite de zbuciumul valurilor din adâncuri.
Frumoase prin formă și colorit, dar mai ales prețioase prin consumul uriaș de
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energie maritimă care s-a cheltuit ca să ajungă ce sunt. Ce știe lumea de pe
terase despre talentul artistic al naturii? Nativ, primar, nu educat în școli, pe
bani...
Ne adunăm la ora fixată și în locul fixat, pentru că autocarele nu pot
staționa în zonă, decât să oprească în stații pentru o îmbarcare rapidă. Mai
departe, spre Cannes! Nu e departe de Nisa, la vreo 30 de kilometri, să
zicem. S-a postat între ele Antibes. În mentalul european, dacă nu universal,
de numele acestei celebre stațiuni se leagă foarte popularul Festival
Internațional de Film. Noi doar am trecut pe aici, nu am oprit niciodată.
Acum poposim. Avem la dispoziție o oră. E, totuși, ceva. Parcăm în
apropierea Palatului Festivalului. Clădire modernă, mai degrabă sobră, cu
numeroase funcționalități. În incinta sa e și oficiul de turism. Intrăm să luăm
o hartă și pliante. Avem program de voie. Îmi dau seama că ar fi multe de
vizitat, dar nu e când. Ne plimbăm puțin prin parcul din preajma Palatului.
Mă impresionează „pașii” marilor actori de film care au trecut pe aici
încrustați pe tăblițele cimentate în asfaltul trotuarelor. Citesc nume și
fotografiez câteva. O formă inedită de-a marca prezența vedetelor la un șir
de ediții ale Festivalului. Te poți vârî în manechinele unor personaje de film,
postându-ți capul tău în locul actorului, ca să ajungi, astfel, vedetă. Nu
ratăm, bineînțeles, nici această ocazie... Înconjurăm, apoi, Palatul, ieșind
spre un port plin de ambarcațiuni pregătite să evadeze în larg. Plaja stațiunii
nu are nimic special față de celelalte de pe Coasta de Azur decât că e plaja de
la Cannes. În schimb, hotelurile, câte ne-au ieșit în cale, ni s-au părut extrem
de elegante, ca pentru lumea aleasă care ajunge aici la Festival sau la alte
manifestări artistice. Pentru că la Cannes se petrec și alte evenimente
culturale peste an. Așa, bunăoară, în curând, între 23 – 27 august este
programat un festival de artă rusească, în cadrul căruia urmează să evolueze
artiști de la Teatrul Național de Dans din Moscova, soliști vocali, tineri
actori de teatru și film... Eu mă simt minunat la Cannes, de aceea îmi port
pașii domol. Numai biata Elena mea nu are poftă de plimbare, nu vă spun de
ce. Mai s-o pățească. Asta, așa, să se amuze peste ani când va reciti aceste
rânduri...
Soarele dă să se aplece spre orizont când pornim spre Barcelona. De
acum, drum întins. Ieșim la autostradă, ca să rulăm mai cu spor. Așezările
rămân de-o parte și de alta, le identificăm după indicatoare. Undeva e și
Cogolin, aproape de St. Tropez, unde au casă de vacanță cuscrii din
Germania. Trecem printr-o zonă muntoasă și ne îndepărtăm de Coasta de
Azur. Intrăm în Provence. Amintirile noastre capătă acum un contur mai clar.
Pe aici am umblat numai cu doi ani în urmă. Locurile ne par familiare. Aixde-Provence; Arles; Nimes; Montpellier. Fiecare cu monumentele sale, cu
provensalii săi, cu tradițiile sale artistice. Ce încordare de energii către
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modernitate s-a consumat prin aceste locuri!... Telefonul Ancuței. Pe acasă,
totul e în regulă. Copiii sunt bine. Domnul Mugur ne prezintă informații
despre această provincie a Franței și ne dă, în continuare, muzică
franțuzească. Aș merge și eu la microfon, să completez cele spuse, dar am
impresia că lumea din autocar nu este foarte atentă la ce i se spune. În lumina
asfințitului, unii dormitează, alții pălăvrăgesc. Mai ales, domnițele. Puțini
admiră câmpurile atât de frumos lucrate, cum fac eu. Pe Elena mea, așezată
comod pe două scaune în spate, cu siguranță o podidesc amintirile. O las în
seama lor. Trecem de Beziers, și de Narbonne. Începe să se întunece. Când
ne apropiem de Perpignan, apare pe cer o lună nefiresc de zâmbitoare. Nu
pot să nu intru în vorbă cu ea. E prea ispititoare. Discuție șăgalnică, pentru
că dumneaei ba se apropie, ba se retrage, după cum se încovoaie drumul. Dar
așa îi stă bine unui bătrân ca mine, să nu pară cu mintea de tot rătăcită. Mă
întreabă ea una-alta, de-ale noastre, o mai întreb și eu despre cei plecați.
Kilometri se scurg. Toată lumea în autocar picotește. Numai șoferul este
atent la șosea. Nu știu când am intrat în Spania. La hotel, ajungem după
miezul nopții. Nu chiar în Barcelona, ci undeva în apropiere, la Barbera. Dar
chiar nu mai are importanță. Să ne vedem în pat. Prea a fost lung drumul de
azi și prea încărcat de impresii.

BARCELONA
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Nicu Vătavu

Petale în clepsidră
Clepsidră cu trei compartimente,
Croită din văluri de nemurire,
Având altă menire,
Pentru că nu măsoară curgerea timpului,
Ea veghează, înlesneşte trecerea generaţiilor,
Ce-şi lasă pecetea pe huma eternului timp.
Ca într-un tunel destino dinamic,
Cascadă în horn vertical,
Unde nimic nu este întâmplător.
O rază de lumină despicată în trei,
Pe toată lungimea ei,
Trece prin cele trei compartimente ale clepsidrei:
În partea de sus se află
Generaţiile viitoare,
Aşteptând în uterul astral
Miracolul naşterii,
Curg, în spirală, petale peste calendar, ca nişte aripi,
Pe Tărâmul de mijloc.
Spaţiu ocupat de entităţi, al celor care iau viaţa în piept,
Simţind gustul sărat al lacrimei,
Cu tălpile ude de rouă,
Trăiesc din plin libertatea...
Înfăptuiesc şi parcurg în lumină, labirintul cu ieşirea
Spre Tărâmul celălalt.
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Acolo, sub un cer verde,
S-a ridicat pe tron – Liniştea,
Regat al rădăcinilor,
Numitor al fracţiei celeste,
Unde, umbrele au băut întuneric din amfora adâncurilor.
Ca nişte stabilopozi, rădăcinile ţin pe umerii lor
Suma tuturor destinelor.

Pârâul de cristal
Asăului

În pârâul de cristal
Sunt păstrăvi de aur
Ce despică pietre în două.
Din ele curgi cre amestecate cu perle,
Ducând mai departe perpetuare aspeciei,
Se înşiră pe firu lapei.
La rândul ei, cristalină,
Se-nfăşoară colier în jurul muntelui,
Gătit de sărbătoare,
În mantie de smarald.
Ca o aureolă,
Un curcubeu face pod peste toate,
Penel căzut din spaţiu,
Revărsându-şi cromatica
A senin şi binefacere.
O căprioară hăituită, cu ultimele puteri,
Urcă pe arcul lui,
Aruncând cu bănuţi de clorofilă
În limpezimea pârâului
Să-i aducă noroc.
Din văzduh, săgeţi de păsări,
Instinctiv, duc în cioc
Harta nevăzută a orientării
Depăşind, ca jaloane, fusele orare,
Săgeţi ale lui Cupidon.
Urmându-şi calea,
Înnobilează nemărginirea codrilor
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Cu ce ştiu ele mai bine, cântul,
Şi împlinesc sfânta armonie – sol, aer, apă,
Pentru noi.

Bătrâneţea
Nu-i o virtute, e un nobil blazon,
Doar gânduri frumoase aşterne-i plocon.
Toţi îngerii în faţa ei se-aplecă,
Războinicii ascund sabia-n teacă,
Bătrâneţea-i din toate câte un pic,
Când, pasul ce urmează e tot mai mic.
Bucurii, tristeţi, satisfacţii...
Tot ce-au făcut se transformă în fracţii,
Când fiilor le spun cu bucurie:
„Hai, să împărţim – una lui, una ţie!”
Scăzând încet lăuntrica dogoare,
Prin rouă fac nepoţilor cărare.
Ei, niciodată nu se vor povară,
Dorinţa de a fi e ca de foc, o pară:
Tinere, te-aşează pe o balanţă
Că vine un bătrân şi te înalţă.
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Galina Ciubotaru

Există poezie feminină sau nu?
Există poezie feminină sau nu?! Această întrebare este una dintre cele
mai frecvente chiar și azi așa cum a fost dintotdeauna. Domnul Virgil Șerbu
Cisteianu și-a propus să demonstreze cu argumente plauzibile că există o
astfel de poezie. În acest context el le-a propus femeilor scriitoare din
Basarabia să le publice textele într-o antologie intitulată Din lirica feminină
a Basarabiei, care a ajuns deja la al treilea volum. În semn de nobilă
mulțumire doamna Fonari Victoria, doctor în filologie, a organizat pe data de
4 septembrie în cadrul cenaclului Magia cuvântului, o prezentare de carte.
Evenimentul s-a desfășurat în incinta bibliotecii municipale Bogdan
Petriceicu Hasdeu din Chișinău. La eveniment au fost prezente câteva dintre
autoarele din antologie, nume mari ale culturii din Basarabia cum ar fi: Elena
Tamazlîcaru, Nina Slutu Soroceanu, Claudia Grama, Galina Furdui. La
această sărbătoare culturală a participat și un grup de studente de la
Facultatea de Litere, USM, anul III licență. Ele au avut ocazia să asculte un
recital
de
zile
mari
din
partea
doamnelor
prezente.
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Cu referire la antologia menționată mai sus domnul Cisteianu, directorul
editurii Gens Latina, din Alba-Iulia, afirmă că intenția lui a fost să prezinte
lumii de peste Prut adevărata față a femeii din Basarabia, să redea timbrul
personal al poetelor, să semnaleze existența unei permanente comunicări
între spirit, conștiință de spirit prin punerea din tensiunea de lucru a
spiritului creatorului… fenomenul poetic din Basarabia formează un cor de
voci cu accente deosebite, viziune lirică și tonalitate. Chiar dacă mulți nu
cred în poezia feminină viitorul va așeza valoarea la locul ei. Editorul spune
cu mândrie că nu se teme de nimeni, chiar dacă a întâlnit unele probleme la
editarea
cărții.
Cum spunea doamna Fonari, ,,această carte este lucrată cu multă
dragoste”, poze color ale autoarelor, oameni noi și peisajul de pe copertă
poate fi văzut de oricine diferit în dependență de starea de spirit în care se
află. Poeziile se găsesc în această carte ,,în îmbrățișarea iubirii domniei
sale”.
Recitalul a trezit amintiri frumoase în inimile celor prezenți. Când răsuna
o poezie, ea aducea o mică părticică din viața autorului. Atâtea suflete
frumoase și atâtea gânduri nespuse parcă se nășteau în cei ce ascultau vers cu
vers, șiruri de mărgăritare ce veneau din adâncurile inimii cu o sinceritate
pură asemeni fulgilor dintâi. Doamnele poete îi aduceau mulțumiri și cuvinte
sincere cu urări de sănătate pentru așa gest frumos, doamna Nina Slutu
Tamazlîcaru afirma: „Un om cu mare drag de oameni și de femei ca ființe
umane”. Se vede că pe oamenii porniți spre fapte istorice Dumnezeu îi ajută
înzecit, căci distinsul domn a depus o muncă titanică pentru a închega într-o
antologie atâtea nume, să selectezi cu măiestrie vers cu vers și să intuiești ce
va putea fi citit peste veacuri. Oaspetele de onoare al sărbătorii a mai venit
cu o surpriză – o carte deosebită și unică prin valoarea sa cultural-istorică.
Este vorba de un buchet de interviuri excluzive cu și despre Nichita
Stănescu. A fost depusă o muncă asiduă pentru a reda lumii ceva necunoscut
printre ce era arhicunoscut până acum despre un om care și-a risipit viața dar
nu și opera cum spunea Eugen Simion. Scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu
vorbea cu mare drag despre marele poet dar mai ales îndemna tânăra
generație să cunoască adevărul din adâncuri și nu de la suprafață, iar acest
lucru fiind posibil în cazul dat cu ajutorul cărții Despre viața și moartea lui
Nichita Stănescu. Omul care era un mare iubăreț, dacă vedea o fată frumoasă
era gata să-i cumpere toate florile de la stațiunea Ștefan cel Mare până
biblioteca Alba Iulia. Omul care va rămâne veșnic iubit de mare sa dragoste,
Gabriela Melinescu, femeia ce i-a tradus poeziile în Suedia, astfel cei de
acolo i-au remarcat talentul deosebit și l-au nominalizat de două ori la
premiul Nobel, dar din cauza regimului de la conducere de pe atunci, n-a fost
să fie. Un om cu valori nu putea respira liber în acele vremuri ce mai dor și
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acum. Putem să înțelegem mai bine cine a fost cu adevărat Nichita Stănescu
între legendă și adevăr, să aflăm tainele vieții și morții celui ce oscila cu
seninătate între vitalism și ideea de jertfă. Prin Nichita Stănescu se rescrie
întreaga poezie românească ori el fiind poetul care a modelat limba română,
conferindu-i aerul ei firesc, tot murdărit de regimuri și politici.
Ce-ar fi cu noi fără oameni de cultură, fără oameni care luptă până la
ultima suflare pentru ca versul spălat cu lacrima durută să fie auzit, am fi
foarte săraci, ne-am usca de dor și am arde veșnic într-un rug aprins tot de
noi. Literatura nu e numai în manuale, ea e în fiecare, doar că foarte puțini
găsesc calea spre sublimul creației. Pentru că minunea se naște din durere, o
durere atât de frumoasă că n-ai curaj s-o atingi. Tot ce s-a întâmplat la
eveniment a fost sub steaua iubirii enorme de cuvânt. Tot ce a fost spus a
venit din inimă și a sunat ca o chemare spre meditație, spre contemplarea
viselor sublime, pe care le avem. A fost o lecție de viață foarte scumpă, am
învățat să iubim cartea pentru că i-am văzut sufletul. Am simțit vibrând voci
de emoție, de parcă prima dată își arătau lumii creația, erau oameni cu
sinceritate de copil, ce ne-au arătat harta ce duce la marea comoară, la o cutie
cu valori eterne, va veni o vreme când noi v-om fi cei care va trebui să
arătăm calea spre lumină altora, pornind de la originile de aur cu nume mari.
Deci să nu lăsăm praful uitării să ne roadă coardele fine ale creatorului din
noi, să muncim pentru un loc în viitor și nu pentru slavă ieftină în prezent, să
fim apreciați de un om sincer și nu de milioane de fățarnici. Avem de lucru,
avem de construit un viitor demn, avem a descoperi un trecut umbrit în taine
și ascuns în mărăcini și mituri false.
Avem de iubit o limbă, avem de păzit tezaurul trecut prin foc și sabie.
Avem de păstrat cu mândrie coroana regilor ce ne-au lăsat-o.
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Argentina Covali

Ianoș Țurcanu și trăirea poetică – între Eden și fericirea
clipei
Ianoş Ţurcanu este un poet, care are predilecția genului liric, totuși a
abordat și alte specii: eseist, prozator, textier, autor de aforisme.
S-a născut la 26 iulie 1951 în localitatea Pelinia, Republica Moldova. Este
licenţiat al Institutului de Medicină (or. Krasnodar) şi al Institutului Internaţional de
Literatură din Moscova; autor al 500 de texte de cîntece de muzică uşoară, populară
şi cîntece pentru copii, redactorul revistelor „Moment poetic”, „2 ore + 3 iezi”,
„Aduceri aminte”. Este deţinătorul Premiului Bibliotecii Naţionale (1995) pentru
placheta Oglinda stranie, Premiului Uniunii Scriitorilor (2001) pentru cartea Insula
Madagascar, Premiului Bibliotecii „Gh. Asachi” (Iaşi) pentru cartea Bravo (2005).
Am avut ocazia să-l cunosc personal la Salonul Internațional de Carte pentru Copii,
veșnic atent la fiecare cititor, indiferent de vîrstă.
Cartea Izgonirea din Eden este scrisă în anul 2008, or. Chișinău, tiparul
executat la Tipografia „Reclama”. Denumirea cărții a fost inspirată din motivul
biblic.
Academicianul Mihai Cimpoi îl apreciază înalt pe Ianoş Ţurcanu: „Poeziile
lui Ianoş Ţurcanu sunt expresii condensate ale universului mic... Aforismele sunt
concepute și ele ca niște miniaturi, ca niște iluminări sufletești, ca niște momente de
spirit”.
O poezie reprezentativă din acest volum este Biografie. Versurile sunt
veriga de legătură dintre trecut și prezent, dintre ce ni se întâmplă în fiecare zi și
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lumina din noi:
„Zi de zi
arde viața mea,
luminând amintirile.
În zilele
sclipitoare
nici nu se prea vede”.
Nostalgia de copilărie, care n-a fost atât de „strălucitoare”, insistă în dragostea de
viaţă, dorinţa de a iniţia jocul. Astfel anii devin luminați de energia vitală și de
dinamicitatea poetică.
În unele poezii autorul este mângâiat de natură, cum ar fi în poezia O
toamnă fantastică:
„...Dar vremea acesta,
totuna, mă cheamă
și-n vise mă poartă.
O toamna ca asta,
fantastică toamnă
n-a fost niciodată”.
Inspirația poetică este un mister, pe care nici scriitorii nu-l pot explică, decât prin
metafore. Aceste versuri prind forță datorită vocii melodice al lui Lică Goncear.
Cântecul-poezie parcă ar atinge coardele arfei din vise, frunze, fericire. E o armonie
a unei toamne care ne face să zburăm și să sesizăm în căderea frunzelor traiectoriile
veșniciei, care ține de melodia cosmică.
Poetul este exigent față de sine exprimându-și toleranța prin poezia:
„Ca să te simți,
cât de cât, fericit,
ca să-ți fie
comod și bine,
iartă totul,
iartă pe toți –
afară de tine”.
Fericirea se resimte în creația lui Ianoș Țurcanu. Deși se vede alungat din Eden, el
păstrează amintirea solară a iubirii. Dragostea, pentru poet, are forțe antitetice: îl
înalță și îl provoacă la nostalgie. Totuși suferința nu este una ucigătoare. Suferința îl
apropie de creație. Spre deosebire alți poeți Ianoș Țurcanu cîntă dragostea
reciprocă, plină de armonie, înțelegere și iertare.
Un loc aparte din carte îl ocupa aforismele, ce sumează gânduri asupra
realității imediate, constatări, pe alocuri, ironice, uneori moralizatoare. De exemplu,
egoismul este exprimat în următorul aforism: „El și Ea se iubeau mult – fiecare pe
sine”. Linia de pauză include tăcerea care schimbă mesajul diametral.
Referindu-se la timp și la importanța clipei, autorul îndrumă să prețuim
viața și clipele ei: „Orice om are clipe pline de eternitate”. Lectura aceste cărții
oferă posibilitatea fiecărui cititor să se atingă de eternitate. Și, dacă nu știți ceea e
eternitatea, în această carte Ianoș Țurcanu vă oferă răspunsul prin versuri dedicate
toamnei.
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CORINA GANTEA

Predispoziția generală spre ludic - notă personală a
poeziei lui Iulian Filip
Scriitorul Iulian Filip are o predilecție deosebită de a-și investiga lumea
proprie în jocul poeziei pentru copii. Are multe versuri care au împrospătat
sensibil domeniul literaturii pentru copii. Ludicul este un element major în
creația sa, destinată copiilor, atât de bine cunoscută și foarte îndrăgită.
Pentru a argumenta dinamismul jovial, expunem titlurile cărţilor pentru copii
scrise de I. Filip: Casa fiecăruia (1980), Facă-se voia ta, Sfârlează (1985),
Colacul mare, frate bun cu soarele (1988), Au vrut melcii să se bată (1995),
Ruga iezilor cei trei (1998), Moara cu plăcinte (2007), Rochiţa leneşă
(2011).
Scriitorul Vasile Romanciuc, coordonând rubrica „Proză pentru copii” în
revista „Litere” estimează meritele colegului prin aprecierile înalte oferite de
Consiliul Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY) în anul 2012.
Poetul este mereu în lumea celor mici, fiind convins că micuţul are
abilităţile de observaţie, predispus la adevăratele valori. În sinceritatea sa
micuţul insistă la atenţie, la întrebare, la carte, fie că e citită de omul matur,
fie că citeşte personal:
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„Copilul vede și se vrea văzut.
Copilul aude și se vrea auzit.
Copilul simte și se vrea deslușit.
Copilul e totul si le vrea pe toate ̶ Întregul.
Orice carte e o poartă întredeschisă spre ceva.
Cartea noastră e din câteva portițe întredeschise
cu de toate spre copilul între toate,
cu vrerea nestăvilită a întregului”.
Deoarece la copilul de vârstă preșcolară și școlară mică predomină
gândirea concret-vizionară, personificarea și dialogul sunt modalitățile
fundamentale de dezvoltare a gândirii abstracte. În poeziile sale, I. Filip
recurge și la monologul interior, specific atât literaturii pentru maturi, cât și
literaturii pentru copii. Spațiul ludicului ia proporții pe măsură ce e populat
de micile și nevinovatele ființe umane sau de oricare dintre vietăți. Astfel,
copilul își rostește nestingherit monologul de o sporită curiozitate:
„ ‒ Cum se duc măicuțele
la ai lor copii?
‒ Cum vin albinuțele
seara din câmpii:
cu desaga plină
de dulce lumină.”
(Albinuța cu desagi)
Micul cititor comunică cu dealul și învață că etapele vieții se schimbă,
așa cum e firesc să se transforme și natura. Epitetele încurajează frumosul,
moralul. Cuvintele de salut devin ritualice. Copilul oferă prisma sacră de a
descoperi lumea:
„‒ Bună ziua, munte sfinte!
‒ Eu sunt deal, copil cuminte.
‒ Azi ești deal,
iar munte mâine,
cum se-ntâmplă și cu mine ‒
azi copil, mâine bărbat...
‒ Să crești mare, brav băiat!”
(Dialog cu dealul)
Personificările contribuie la jocul percepţiei naturii prin optica etică.
Vocativele preiau forma populară şi astfel se creează spectacolul vieţii.
Poetul selectează elementele naturii după modelul gândirii copilului, dar cu
percepţii suave. Izvorul devine un punct cardinal de a trăi marea bucurie a
vieţii, fiind pentru el o sărbătoare să-i ofere copilului din apele sale cristaline
și reci, gest prin care copilul învață că e frumos să fii generos.
„ ̶ Dorule, izvorule,
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cum ți-s sărbătorile?
̶ Sărbătoare mi-i când vii,
însetat de-abia te ții,
îți dau apă rece
și setea îți trece.
(Dialog cu izvorul)
Poetul V. Romanciuc consideră că: „I. Filip s-a impus ca un autor
devotat «cu trup și suflet» copiilor... Comunicarea vie între poet și cititori are
un «secret» frumos ̶ I. Filip a știut «să crească mic». Dintre toate cuvintele
sale le alege pentru copii pe cele mai vesele și mai pline de lumină...
Muncește cu har dumnezeiesc îmbelșugat, având un palmares impresionant”.
De aceea, considerăm că I. Filip este unul dintre cei mai îndrăgiți poeți ai
copiilor ̶ ei îl iubesc, îl respectă și se simt minunat în dialog cu el. Iar pe
copii, chiar dacă le place dulcele, nu-i poți duce cu zăhărelul.
Ce mai fac? Dar... ce mai fac?
Caut niște poezii
Și copii: mi-s dragi și-mi plac.
̶ Ce mai faceți, bre copii?
Vă e dor de poezii?
Ca și mie de copii?
Vă e dor de carte nouă?
Vă e bine când vă plouă?
Când vă plouă, creșteți buni?
Vă e poftă de minuni?
În oglindă vă priviți?
Știți oglinda s-o citiți?
(Ce mai faceți?)
Aspectul dialog a fost investigat de cercetătoarea Maria Şleahtițchi prin
prisma conexiunii dintre genul liric şi genul dramatic. Dialogul imprimă
posibilitatea înscenării: „Notele didacticiste şi moralizatoare trec în subtext,
sporind gradul de sugestivitate a imaginilor poetice. Lucrând în interiorul
poeziei „narative”, Iulian Filip comunică mesajul „didactic şi educaţional” şi
prin intermediul tehnicilor mimetice (de unde şi îmbinarea poeziei cu
dramaturgia). Prin scurtele secvenţe de dialog, prin replicile personajelor
(…), poetul cultivă preceptele eticii infantile, pentru a întemeia, în timp,
morala maturului”. Comunicarea determină legătura dintre copil şi poet:
„ ‒ Fulgii cad...
‒ De unde cad?
‒ Cad din cer.
‒ Spre cine cad?
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‒ Cad spre noi.
‒ Dar de ce cad?
‒ Cad spre noi,
că-aici... e cald!
‒ A-a, e cald,
de asta caaad...”
(Ninsoare dintâi)
Punerea la încercare a istețimii copilului se desprinde din contextul unor
poezii-ghicitori, care-l determină pe copil să afle singur răspunsul.
„Crește-n orișicare floare
miere dulce, limpede
păhăruțe-aromitoare...
Hai ghiciți mai repede:
cine floarea o-nțelege?
cine mierea o culege?”
(Ghicitori gustoase)
Întrebările ce țin de gravitatea concepției despre viață, îmbrăcate în
haina ludică a ghicitorii, ne-ntâmpină la tot pasul în creația lui I. Filip, așa
cum se-ntâmplă și-n poezia Unde e?:
„Unde e, unde e,
unde se-ascunde?
Unduie, unduie
dorul pe unde.”
Poetul Iulian Filip concentrează întrebările copilului într-o muzicalitate a
fonemelor. Astfel, jocul nu mai este doar la nivel de sunet, dar începe să
jongleze şi cu sensurile cuvintelor. Adverbul interogativ primeşte senzaţiile
undelor muzicale ale dorului. Ghicitoarea are o linie melodică, care doreşte
să descifreze cuvântul dor prin sonanţe.
O ghicitoare ce are scopul de a predispune este Somnoroasă ghicitoare
înainte de culcare:
„Strachină cu găurele,
găuri cu lumânărele
peste visurile mele
și-ale altor nemurele,
când dă noaptea peste ele...
Oare ce-i?”
Scriitorul Ion Hadârcă spunea că: „I. Filip a salvat copilul din sine. El
este viu, respiră și se poate juca. Jocul acesta este serios prin gravitatea
ludică a creativității în deplină desfășurare. Orice ar face el, lasă urme
frumoase. Sunt adevărate acte ale culturii naționale”. În poeziile sale, I. Filip
cere copiilor să perceapă o stare de spirit, de creație, unde nimic nu e
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imposibil. El îi învață să nu se teamă de a fi ei înșiși, să fie curioși, să nu se
teamă de nimic. Cultivându-le libertatea, îi îndeamnă să se joace cum le vine
a juca.
„Jocul nostru-i de jucat.
Joacă cine știe.
Joacă fată și băiat,
joc de bucurie.
Hai la joc! Toți la joc!
Jocul nostru-i cu noroc!
Hai la joc, nu sta-n loc!
Să-ți iasă din talpă foc!”
(Joc)
Preceptele jocului din poezia lui Iulian Filip au fost observate de George
Coandă: „În registru ludic – şi Iulian Filip este prin el însuşi un homo ludens
– iată o excelenţă jubilaţie”. În versurile selectate depistăm corelaţia dintre
strigăturile populare, secvenţe de teatru popular îmbinate cu dinamicitatea
copilului:
„Pe un țol țesut la țară
țup! un țap cu barbă rară!
‒Ți-ai găsit, țapule, joc?
Țup pe țol - ce, n-ai alt loc?”
(Țapul de pe țol)
Poetul cheamă copilul, prin firea lucrurilor, să-și iubească înainte de
toate mama, limba maternă, plaiul natal. Evocă o situație simplă și-i
sugerează copilului ideea că mama este o ființă scumpă pentru el.
„Mama mea, mama mea
duce-n mâini o floricea
și acea floricea
parcă-i surioară dreaptă
cu mămica mea.”
(Două flori-surori)
Poetul găsește forme dintre cele mai originale de glorificare a virtuților
mamei. Fiecare copil își iubește mama nu pentru că e mai bună, mai
frumoasă, mai harnică decât mama altui om, ci pentru că e mama lui.
„Mama-mi zice:
‒ Noapte bună!
Iar eu dorm ca dus în lună.
Mama-mi zice:
‒ Somn ușor!
Iar eu dorm ca dus în nor.
Mama-mi zice: 134

Puișor,
măiculiței de-ajutor...”
(Ajutorul mamei)
„Mama noastră-o să rămână
pururi la izvor,
lângă doina ce-o îngână
împrospătător.
Nu ne-om trece, cât pe lume
mamele vor fi,
cât le-o ști lumea de nume,
și de noi va ști.”
(Doina)
Versurile pe care le-am selectat, demonstrează spectrul variat al jocului
inventat de Iulian Filip. Dialogul, personificarea oferă dinamică în lumea
copilului dornic de cunoştinţe. Întrebările devin surse de inspiraţie de a
vedea, de a auzi lumea copilăriei. Natura, mama, dorul, doina, determină
lirica lui Iulian Filip din prisma frumosului, a moralului, a onestităţii şi a
demnităţii umane.
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