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În loc de prefață -  
Virtuțile și servituțiile cărții mozaic

Cartea la care lucrez este una nesfârșită. Ceea ce mă
deprimă și mă încântă, mă ambiționează și mă
înspăimântă. Citeam, acum câteva zile, unul din tot mai
numeroasele și, drept consecință, tot mai lipsite de
substanță și mai megalomanice interviuri acordate de
Mircea Cărtărescu. Zicea mediatizatul scriitor că
ambiționează să tipărească un volum atât de gros, încât
să-și poată trece numele pe cotorul acestuia scris pe
orizontală. Și are nume lung, nu glumă!

Vor mai fi rezistând timpului și scurgerii accelerate de
evenimente textele mele de acum trei-patru ani? Au
substanță scriitoricească sau sunt aservite evenimentului,
clipei? Cine-și va găsi răgazul de a parcurge o asemenea
carte de la prima la ultima ei pagină? Diversitatea în sine,
nu este o calitate decât atunci când este bine abordată de
revistele de tip magazinistic.

Nu-mi pun problema dacă, scriind la un moment dat,
am avut dreptate sau nu. Adevărul sau curajul nu sunt
categorii estetice. Ele interesează morala ori acțiunea
concretă. Important este dacă am zis bine ce-am zis. Dacă
există posibilități de extrapolare, dincolo de evenimentul
descris al demersului meu. Dacă el conține sau nu fărâme
de etern omenesc. Dacă este ,cât de cât , memorabil.

xxx
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Dan Mucenic nu a mai ajuns să audă răspunsurile la
întrebările lui. ”A plecat, punându-și tâmpla în țărână,,
(Petre Ghelmez, Poetul), iar eu mi-am  asumat o sarcină
ingrată:aceea de a adăuga la cele 86 de pagini ce formau o
mică parte din cartea sa ”Ceaslovul de la Izvoru” textele
găsite în folderele lui, texte pe care el urma să le
selecteze,corecteze,și să le introducă în cartea sa. Am
făcut-o din dorința de a-mi respecta promisiunea: aceea de
da tiparului cartea până la sfârșitul anului acesta (2018).
N-a fost deloc ușor. Dan era un perfecționist, exigent cu el
mai mult decât cu alții. Așa că, sub privirea lui veșnic
nemulțumită de sine, am ales din zecile de texte găsite,
ceea ce am crezut eu că putea rotunji Ceaslovul său. Sunt
sigură că el ar fi făcut-o mai bine. Dar, nu am schimbat nici
măcar o  virgulă din ceea ce a scris, așa că, îl veți găsi în
paginile Ceaslovului pe Dan Mucenic, mângâietorul de
vorbe, stăpânul cuvintelor adunate în cărți, gata să
împărtășească cititorului preaplinul din el.

Mirela Gruiță
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Începutul

Plouă rece, rar și mohorât. În tăcerea deplină a unei zile
gri de sâmbătă, se aud, ca bătaia unei pendule miniaturale,
doar stropii rari lovind frunzele pergamentoase. Știu că aici
nu mă va căuta nimeni, că puțini apropiați îmi știu numărul
de telefon pe care-l folosesc numai în acest loc, că ziua îmi
stă înainte, la fel ca și cafeaua sau micul pahar de vin,
așteptând să fie sorbite cu încetul, în tihnă deplină. Am în
față laptopul și, în preajmă, cărțile ce-și așteaptă rândul la
recitire, pentru că mi-au ajuns pe suflet – bine scrise, pline
de subtile înțelesuri pitite cu grijă – și merită, din felurile
motive, o nouă parcurgere, mai lentă.

Simt, pe zi ce trece, tot mai pronunțat, binefacerile
locului unde am ales să-mi aflu liniștea. Satul pare, și chiar
este, rupt de lume, chiar dacă până la Giurgiu nu-s decât
vreo 30 de kilometri. Dar șapte dintre aceștia sunt anevoie
practicabili, mai ales iarna sau în perioadele ploioase, iar
în privința banilor pentru asfaltarea lor – slabe speranțe.
Izolarea i-a făcut pe oameni tot mai indiferenți  la ce se
petrece dincolo de gardurile micilor și sărmanelor
gospodării pe care le-au înjghebat. Multe case stau să cadă,
altele s-au prăbușit deja ori au fost părăsite, așa că doar
urmele temeliilor le-au mai rămas. Sătenii vorbesc, pe
ulițe, de-ale lor, de câmp, de capre, gâște și curci, de lipsuri,
de morți și de copiii plecați care încotro. Îi salut și-mi
răspund mecanic, fără să mă vadă aproape și fără să se-
ntrebe ce caut acolo, deloc curioși sau dornici de noi
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prieteșuguri. Își ajung, în felul lor.
Am simțit, la primele zile ale veniriii în sat, semnele

unei singurătăți (chiar dacă dorite și dobândite anevoie)
ciudate. Aveam impresia că sunt înconjurat de-o nerostită
ostilitate. Am priceput, cu încetul, că nu era vorba decât de
indiferență. Ce se cuvenea știut despre mine s-a aflat de la
început. Le-au fost tulburi motivele așezării mele aici, dar
nici n-au dorit să le afle. Curiozitatea nu-și află cuib prin
ogrăzile lor. Rămân pentru ei, orice-aș încerca să
întreprind, un străin. Cu care n-au ce împărți și ce-și spune.
M-am obișnuit, și ies arareori din curte, doar pentru pâine.

Satul meu, de-acum, Izvoru, este, așadar, locul unde îmi
pun în ordine gândurile, amintirile și proiectele pe care le-
aș mai putea împlini în viață. Tot aici lucrez la câteva cărți
și țin un ceaslov, din care, de săptămâna viitoare, vă voi
oferi, periodic, niște pagini cuprinzând întâmplări, mai
puțin știute, cu scriitori din toate timpurile, amintiri
giurgiuvene, evocări ale boemei românești și nu numai,
mici taine - să le spun așa - din lumea cărților.

Lucrez ore bune, fără a mă simți însă, pe deplin
mulțumit. Întreprinderea pe care mi-am propus-o cere o
trudă cumplită, resimțită uneori, ca mai presus de tot mai
puținele-mi puteri. Dar stând în plină noapte pe canapeaua
măslinie, aproape de șemineul ce arămește o buturugă de
brad, îmi spun – cu ochii în cei mereu veseli, optimiști,
jucăuși, biruitori, tandri, clipocind de viață arzândă – ai
Mirelei – că voi izbândi.

Izvoru 2012
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Mirelei – cea iubită,
Silvanei – cea dragă

SUPRAVIEŢUIREA PRIN CUVÂNT

Mă încăpăţânez a-mi cerceta, clipă de clipă, gândurile
şi trăirile. Mă iluzionez cu credinţa de-a fi mereu eu
însumi. De-a nu ceda ingerinţelor momentului. De-a
exista întocmai cum sunt.

Greu de căzut de acord cu tine. Şi încă mai greu să
aşezi în traista trăirii secunda etern trecătoare.

Am traversat cărţi şi destine livreşti. Am vieţuit cu
îndărădnicie mai bine de o jumătate de veac. Mi-e dor,
adesea, de cel care am fost şi îl aştept, cu încordată
speranţă, pe cel care voi fi. Pot, încă, să iubesc. Şi încă
pot dovedi asta celei şi celor care se îndreaptă spre
această iubire. Calmă ca un asfinţit. Ca o aşezare-a serii
peste lucruri.

Ştiu bine că a trecut de zenit ceasul timpului meu.
Sesizez că adâncimea e mai presus de revelaţie. Că
amănuntele de fiecare zi se estompează atunci când e
rostuit întregul. O importantă parte a mea e-n disoluţie,
alta se hrăneşte încă din himere.

Scriu din dor de supravieţuire prin cuvânt. Mă
năvăleşte nebunia întoarcerii în mine. Cred că mai am
destule de scos la iveală. Mă simt încălecat de vorbe şi
idei. Sau mă simt carte-ntr-o bibliotecă păstrată fără ştire
de-un orb nebun.
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E bizar: cu cât mă uit mai atent la mine, cu atât mă
văd mai dependent de slova tipărită, ca o literă-ntr-o carte
de care viitorimea se va uimi.  

Nu vă miraţi! Încerc, pe scurt, să vă explic.

Doamnelor şi domnilor, 
trăim într-un spectacol de nimeni luat în seamă. Că

Shakespeare ne-a tras de mânecă să pricepem asta e lipsit
de relevanţă. Scena vieţii, voia el să spună, nu se cade a fi
privită ca prispa de-acasă, ci ca nevoie de exhibare.
Devenim erudiţi fără să ştim carte şi scriitori fără idee de
punctuaţie.

Am fost mereu sever cu mine. Fără încrâncenare, dar
întotdeauna dominator de nuanţe. Am dorit să scriu ce
vreau. Şi, uneori, am reuşit. Cât? Cum? Vă las să judecaţi
singuri, citind paranteza ce urmează.

(Au trecut deja peste 40 de ani de când am publicat
primul reportaj, Nu-mi amintesc nici titlul, nici subiectul.
Sunt, aşadar, un reporter bătrân, care şi-a dorit de când se
ştie să fie exact asta: reporter.

Poate c-a înţeles, dintru început, că talentul şi forţa
imaginativă nu-i puteau permite mai mult, decât cu riscul
de-a se autoiluziona, alunecând în ridicol, sau de a construi
un edificiu ficţional de prea puţini vizitat – şi atunci, cu
interes de circumstanţă –, dar de nimeni cercetat cu real şi
profitabil interes.

Sau, la fel de probabil, s-a simţit neînstare de-a naviga
prin strâmtorile cu ţărmuri înşelătoare croite între propria
credinţă şi rostirea oficială.

Ori o fi fost chiar ceva mai ambiţios, ajungând a-şi
spune acum, preluându-l pe Mario Vargas Llosa: credeam
că jurnalismu era un mod de a-mi exercita vocaţia literară,
care îmi oferea, în plus, un salariu pentru a putea trăi.

Există chiar şi posibilitatea ca, dintr-un orgoliu bine
disimulat, să fi preluat modul de-a gândi al concitadinului
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Ion Vinea şi, prefăcându-se a face un jurnalism spăşit, să-
şi fi spus mereu, făcând din asta crez literar: un articol,
urmând destinul exemplarului de ziar în care a apărut,
trăieşte viaţa foarte trecătoare a unui fluture, dar tocmai
de aceea i se cere mai multă culoare şi strălucire, mai mult
suflet şi armonie, mai multă fantezie şi spirit decât unei
cărţi, dintre ale cărei scoarţe, ca dintr-un sicriu, ies uneori,
multă vreme după înmormântare, stafiile autorilor şi cu
umbra lor acoperă cugetarea vie a celor ce se zbat încă în
învelişul timpului.

Nu-mi sfâşâi, însă, amintirea spre a stabili, retroactiv,
ce resorturi m-au îndemnat spre a nu ieşi, decât arareori,
din pielea de reporter – veritabil, asta am crezut
întotdeauna, fără falsă modestie –, de căuzaş al clipei, plin
de credinţa că perla frumoasei rostiri şi a tâlcurilor adânci
se poate afla în oricare dintre scoicile pe care ţi le oferă,
zvârlite la întâmplare, nisipul cotidianului.

Cert este că am preferat, cred şi astăzi că a fost o opţiune
pe deplin conştientă, să mint în interiorul canonului admis
(cu graţie, farmec lingvistic şi har constructiv, cum îmi
spunea George Ivaşcu, citindu-mi textele pe care mi le
publica în „România literară”, dar şi cele risipite prin
„Luceafărul”, „Flacăra”, „Tribuna”...sau prin cărţile pe
care le-am scos ori antologiile în care am apărut) şi să
păstrez pentru mine şi apropiaţii vremelnici adevăratele
crezuri şi simţăminte. 

Adevărul este că, trecând peste gloria efemeră a
momentului – de care am avut parte, slavă Domnului! –,
am simţit şi ştiu mereu că, dincolo de ceea ce spuneam,
dincolo de întâmplările relatate, chiar cu un talent faţă de
care nu-mi reprimam mândria, în vieţile celor care-mi
deveneau personaje – anonimii timpului respectiv, dar şi
personalităţi veritabile ale acestuia – exista şi un altceva,
pe care-l intuiam, ba chiar îl şi pătrundeam, dar care nu
putea fi rostit pe de-a-ntregul. Acel altceva provenea din
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propriile-mi supoziţii, din vorbe cu înţelesuri înceţoşate,
din fulgurante întrezăriri ale unor zone întunecoase,
închise-n misterul trăirii pe care fiecare ni-l purtăm prin
lume, ca pe o necesară umbră, pe care doar bezna ori
soarele bătându-ne-n creştet o pot ascunde sau ne-o aşează
sub tălpi.

Astfel, am rămas la nivelul declarativ şi descripriv al
reportajului – ceea ce mi s-a părut, sau am dorit să accept
asta, fără a fi, lăuntric, pe deplin convins,  a-i reprezenta
veritabila natură – după modelul poetizant al lui Geo
Bogza sau după acela investigatoriu regizat de Brunea-
Fox, dar mereu în minte cu şoapta dătătoare de speranţă a
lui Vinea: Cineva face act de mare scriitor producând
foarte bună gazetărie. Un articol de ziar devine fapt literar
mulţumită stilului, ideilor expuse şi originalităţii expunerii.
Aşa încât orice eventuale profunzimi, chiar dacă sesizate
sensibil, au rămas la poarta acestei viziuni întrucâtva
maniheiste. Aşa cum şi scrierile mele au rămas, cumva, la
poarta literaturii, sprijindu-i doar, când şi când, grilajul
iluzoriu, prin care priveam fascinat, precum Gavrilescu, la
umbra din grădina „ţigăncilor”, apăsat de canicula
inadecvării sale şi de blestemul neînţelegerii jocurilor
profunde ale vieţii, în faţa   cărora se trezise ca un simplu
martor, neiniţiat, ci numai logoreic.

x x x
S-au scurs, iată, peste patru decenii de când, student

fiind, am parcurs, cum am putut, într-o singură noapte –
cartea era foarte rară, deşi apăruse în BPT, şi circula cu o
incredibilă iuţeală –, capodopera lui Gabriel Garcia
Marquez „Un veac de singurătate”, cea despre care se
spune, cu îndreptăţire, cred, că „este prima operă literară,
de la Cartea Facerii încoace, care ar trebui citită de întreaga
omenire”. Dar asta decreta tot superficiala, efemera presă,
mai exact „New York Times”-ul condus, pe atunci, de un
gazetar pur-sânge, deţinător al Premiului Pulitzer – A. M.
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Rosenthal, plecat nu demult dintre vii, la 84 de ani.
Am suferit în acea noapte – folosesc clişeul obişnuit în

asemenea cazuri de excepţie – un şoc veritabil,
electrocutant. Pentru mine, cel de-atunci, cartea, marea
carte a lui Marquez, era un reportaj. Reportajul perfect. Mi
s-a făcut, brusc, ruşine de ceea ce încredinţasem până
atunci tiparului – puţin, ce-i drept, dar şi, premonitoriu, de
ce voi putea produce în continuare. Am azvârlit volumul
ca pe-un stupriu diavolesc. Dar amintirea lui a continuat
să-mi otrăvească inima şi sângele circulând prin mâna cu
care scriam.

M-am ferit mulţi ani de reîntâlnirea cu acea lume, cu
acel Macondo alăturând, într-o îmbrăţişare letală,
miraculosul, fantasticul, misteriosul, fabulosul,
monstruosul – tot atâtea categorii estetice fascinante,
materializate într-o singură naraţiune pleznind, ca viaţa
însăşi – cea cu care ia contact şi reporterul – de lumină şi
otravă, de iubire şi moarte, de neînţelesuri şi adevăruri
perdeluind totul cu serafică transparenţă.

Am mai înţeles, tot în acea noapte, într-o clipă-
ghilotină, că orice mister se naşte dintr-o realitate privită
pieziş, aşa cum fantasmele se nutresc din ambiguizarea
perspectivei. Şi am decis revenirea la un soi anume de
reportaj. Ca nou născut pe această planetă iluzorie. Cu
nedisimulată spaimă.

Reporterul bătrân din mine a murit. Iar mortul, spre a
se izbăvi şi înnoi, condamnă viaţa, dacă n-o blesteamă,
chiar.)

Acelaşi lucru, precum în cazul scrisului, s-a întâmplat
şi cu lectura. Care, la mine, nu e doar un viciu: e un lux.
Mi-a fost teribil de greu să pactizez cu marii scriitori. E
simplu, uneori, cu Makine sau Kadare, dar e infernal,
imposibil de-a dreptul, cu Thomas Mann, Boll ori
McEwan.

Exerciţiul lecturii, mai cu seamă empatetice, e dur din

Ceaslovul de la Izvoru 13



cale-afară. Poţi fi, într-un exerciţiu de imaginaţie, Mâşkin
sau Raskolnikov, dar a-i reîntrupa e trudnic. Nu şi
întrutotul imposibil. Străduindu-te, poţi naviga pe site-urile
lor, dar nicicând nu-i vei putea suplini.

x x x
Literatura se înţelege cu adevărat atunci – şi numai

atunci – când ajungi să literaturizezi jur-împrejurul. Când
partenerii de conversaţie devin personaje literare – jucători
sau idioţi, ca la Dostoievski, îngeri sau demoni. Se poate
înţelege din asta că necunoscătorul de literatură (ceea ce-l
face să fie un novice nociv într-ale trudniciei cărării
propriei vieţi pe o spinare tăbăcită) e necunoscător de viaţă
şi are tot dreptul la grabnică sau mai întârziată sinucidere.

x x x
Ideea de a domina Vorba, de-o ţi-o subjuga; de-a cuceri

Geneza, plecată din Cuvânt. Acesta cred că este orgoliul
suprem, ţinta finală, de neatins decât în absolut. Poţi fi
pedepsit – şi chiar eşti în tine – pentru asemenea trufie. 

Să te apleci în faţa cărţii – ce sfântă umilinţă în raport
cu trebăluirea Cosmosului prin tine! Să intri cu toată fiinţa-
ntr-o carte – ce nebunie lucidă!

x x x
De câte ori ajung la capătul unei lecturi mă gândesc la

prietenii mei – puţini, câţi vor fi fiind – şi la singura-mi
dragoste. I-aş dori dăruiţi cu tot ce-a încăput în mine.
Dominaţia, dictatura cuvântului asupra mea e totală. E viol,
căruia mă predau supus.

Ştiu, dintr-o viaţă trăită-n voroavă, că expresia dorită nu
se-ntrupează aşa cum ai voi-o. Că nu-i decât o aproximare
a speranţei de-a zice. De aceea suspin mai mereu asupra
cuvintelor, pe care le-aş dori stăpânite.

x x x
Deopotrivă despot şi străin mie, îmi sunt, până la urmă,

sclav. Şi asta doar pentru că zicerea nu ascultă de mine.
Atunci când o supun, arar, făcându-mi-o părtaşă, am
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sentimentul de cuceritor al lumii. N-am ajuns încă acolo,
decât în dragi halucinări, dar asta-i tot ce mi-aş dori.

Doamnelor şi domnilor (domnişoarele rămân o iluzie
dulce)

x x x
Mă rog vouă să ajung vreodată domnitor peste propriile-

mi cuvinte. Vă voi dărui, atunci, sarmale din substantive
păstoase, fiertură picantă de verbe şi dulceţuri de adjective
amirosind a nectar. 

Până atunci, însă, mai aveţi a răbada de foame.

13 ianuarie 2013
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APROAPE JURNAL

Timp năuc

N-am reușit până acum, în acest an, să ajung în draga-
mi împrejmuire din Izvoru. Am aflat de la vecinul Vasile,
albinarul, că au pogorât nămeți de poveste pe-acolo, că a
fost închis drumul, de-au rămas oamenii fără pâine și țigări,
iar el și-a văzut stupii cufundați cu totul în  omăt, iar
privind la bradul înalt din mijlocul curții mele, se vedea și
simțea ca la munte, în fiecare dimineață.

Estimp, am revăzut pentru câteva zile Franța, tot
semeață și elegantă, mândră și cuceritoare. Întors acasă m-
am trezit, brusc și brutal, căzut în ceea ce doresc să sugerez
prin chiar titlul acestor rânduri – într-un timp năuc.
Bucureștii, călăriți de ninsori, au sfârșit prin a fi  asediați
de imense și hidoase maldăre de zăpadă neagră, cum până
acum n-am văzut. Natura, obiectele, oamenii – mai ales ei,
oamenii – m-au întâmpinat cu un aer descurajat, deprimant
pentru privitor. Locuitorii marelui oraș orbecăie prin bălți,
pârâuri rostogolind nămol se scurg de pretutindeni, iar
trecătorii sunt morocănoși, căutându-și înjurăturile cele
mai amare cu figuri neguroase.

Timpu-i năuc de oriunde și încotro te-ai uita. Îl privesc
dinspre anii devenirii mele, dintr-un trecut mai îndepărtat,
însă și de mai ieri, îi scrutez posibila derulare, pornind de
la realitatea prezentului imediat, și-l întrevăd, adesea,
sporindu-și năuceala. Mă mai uit la el și din perspectiva
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pasiunilor de-o viață, ce mi-au jalonat existența și i-au dat
consistență: lectura, munca la catedră și, cu deosebire,
gazetăria. Simt, fără voie, gândind la toate
acestea,  crispare și mă încearcă presentimente sumbre.

Școala - cea mai însemnată instituție a neamului, așa
cum mă încăpățânez și astăzi s-o consider – este doar o
ruină sumbră, abandonată cu dispreț pe un teren aproape
viran, mustind de mediocritate și suverană suficiență, dar
promițându-i-se, tot mereu, renovarea, deși pentru asta nu
s-a putut dovedi că dispunem de arhitecți, de constructori
și de bani pentru materiale. Profesorii (cu o tot mai
aproximativă pregătire de specialitate, cumpărată fără efort
de la distanțe uriașe de amfiteatrele unde – poate – ar fi
fost de aflat adevărații magiștri, fără elementare noțiuni și
deprinderi pedagogice, fără drag sau gând bun față de
potențialii discipoli, dar și tot mai batjocoritor plătiți)
predau doar lecția protestelor sindicale și seminarizează
propriile frustrări. Elevii abia de-și mai află timp, fără pic
de chef sau râvnă, printre zumzetele bulevardelor și
chemarea manelelor, să trecă-n treacăt, fluierând a pagubă
și indiferență, prin clasele neprietenoase, revenind de acolo
în uniformele lor de cartier și, în presupusele ghiozdane,
cu ceva muzică sau filme pe gustul lor, cu adresa unui club
încă nebătut, cu un nou număr de telefon al unei fete mereu
dornice de șotii și, eventual, cu câteva fire de iarbă. În fine,
bunicii (îngrijorați de creșterea prețului alimentelor și al
întreținerii, conducând la o firească scădere a speranței de
viață) și părinții (preocupați, la rându-le, de scăderea
constantă a veniturilor, de amenințarea tot mai agresivă a
șomajului sau de năruirea peste noapte a micilor afaceri
încropite cu trudă) sunt tot mai puțin interesați de progresul
intelectual al celor care le vor urma, de aptitudinile ori de
așteptările acestora, atunci când știu bine că, într-un timp
năuc, nu prea mai au ce aștepta.

Presa îmi apare, după mai bine de patru decenii
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încheiate în care m-am devotat ei, sleită de pasiune, de
vigoare, de rigoare și de bună credință. Ziarele și agențiile
de știri se închid cu rapiditate, înlocuite de palide copii 
on-line, iar profesia de jurnalist însăși tinde să fie privită
drept una rușinoasă, mai apropiată de prostituție decât, așa
cum atâția au visat, de meseria de scriitor. Tinerii gazetari
nu fac altceva decât să se arate drept oglinzi fidele ale
studiilor urmate, evident precare, dar și a tot mai puținilor
ani de acasă. Se oferă, pe puțini arginți și fără vreo speranță
de glorie, unor vânzători de înălbitoare pe care aceștia le
oferă regilor de o clipă, tot mai lipsiți de vestimentația
minimei decențe.

A mai rămas lectura, niciodată dezamăgitoare. Se
publică mult pentru puțini, din pricina prețurilor
prohibitive (cu excepția volumelor apărute împreună cu
unele ziare, dar ele sunt destinate celor care își ordonează
abia acum primele rafturi cu cărți). Biblotecile publice și
cele școlare, pe cale de dispariție, au devenit doar biete
depozite de maculatură uitate de vreme, conținând inutile
vrafuri de terfeloage, respingătoare de cum le privești sau
le simți izul.

Un timp a fost înlocuit cu altul (fie acesta chiar și năuc),
conform legilor implacabile ale istoriei. Eventualele
comparații între ieri și azi nu-și află rostul, atunci când
totul este ce este, și numai așa, necum altfel. În ceea ce mă
privește, sunt doar un om sub vremuri, ca atâția alții, cărora
nu le stă în putere (poate că nici în vrere) schimbarea
cursului celor ce se petrec sub ochii lor.

Asta nu mă împiedică să nu-mi amintesc adesea, cu
recunoştinţă și emoție, de dascălii și oamenii de cultură
care mi-au marcat existența, devenirea spirituală, formarea
profesională sau deciziile importante pe care le-am avut de
luat în viață. Rememorez bucuria cu care, încă din primul
an de liceu, așteptam apariția revistelor de cultură, pe care
le citeam, atunci, de la primul la ultimul rând. Țin minte
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vibrația de fericire și speranță cu care intram în librării sau
biblioteci, știind dinainte că voi găsi acolo ceea ce aveam
de găsit. Îmi aduc aminte și de redacțiile publicațiilor prin
care am trecut, pline de scriitori și gazetari cunoscuți, gata
să dea o mână de ajutor tinerilor recomandați de talent și
pasiune.

Poate că vârsta mi-a strecurat, în felul de-a privi
jurîmprejurul, câteva picături de mizantropie. Cu toate
astea, cert este că rămân un om al prezentului, chiar dacă
sunt obligat, asumându-mi această condiție, să-mi plătesc
fără întârziere impozitul mereu mai mare pe dezamăgire și
dobânda, crescută cu fiecare zi, pe lipsa de speranță.

Dar așa gândesc doar în momentele, tot mai numeroase,
în care mă simt deprimat, în aparență, fără motiv (sau poate
din prea multe și amestecate pricini). Altfel, știu că va
izbucni curând primăvara și că viața mea, deîndată ce voi
ajunge să respir aerul de la Izvoru, se va umple de speranță
reală, de frumos, chiar dacă va fi vorba doar de orizontul
pe care mi-l oferă lacurile din preajmă sau pădurea de
sălcâmi ce mărginește satul meu din Vlașca de pământurile
Teleormanului vecin.
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Mângâietorul de perle

“Cuvintele altora pot deveni flori dacă le vei şti dărui
cu mâna ta”, zicea Confucius. 

Grav si adânc adevar. Uimitor chiar prin spusa-i
distilată. Să ştii să scrii altfel cuvintele altora,
împroprietărindu-te cu ele. Nu e vorba să le imiţi, să le furi
ca să le reanimi. Cuvintele sunt date. (Rareori, câte unul
găseşte forţa şi inspiraţia de-a mai mesteşugi ceva pe la
ele, reinventându-le ori împrospătându-le întelesul, ca
Eminescu, Arghezi ori Nichita.) Precum culorile, păsările,
femeile. Depinde, în chip esenţial, de ce poţi face din ele,
cum le combini, cum le transformi, apropiindu-le de-un
ideal ce-i doar al tău.

Acesta-i, în adâncul său, scrisul adevărat, fără vreo
legatură cu acela de pe vederile primite de la mare sau din
SMS-urile obraznice pentru care, odată expediate, te
ascunzi în spatele cartelei vreunui moşneag abulic sau al
vreunei provinciale frustrate de faptul că a aflat prea târziu
vestea care s-o facă fericită – cum ca fiică-sa, de 17 ani, a
fost, în sfârşit, violată într-un oraş cu multe cazinouri.

Cuvântul devine floare doar în mâna care ştie să ţină şi
să alinte flori. Pot fi, printre deţinătorii unor astfel de
mâini, şi lopătari, şi forjori, şi zidari, cărora să le fi fost
dată această şansă, însă doar cu condiţia unei anume
delicateţe, pe care lipsa de simţ artistic şi de curăţenie
morală o exclude din pornire.

Iată de ce mi-a venit în minte (ştiindu-le notate, cum
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obişnuiesc, pe foi de hârtie pe care le rătăcesc imediat)
câteva ziceri ale unor înfloritori de cuvinte, în care mă simt
regasit. Cu deziluziile şi satisfacţiile mele. Sunt, daca vreţi,
mici perle etice, pe care-mi voi cere permisiunea de-a le
mângaia câteva clipe.

* * *
Tudor Octavian zice că nu poate dialoga cu aceia pe

care preferă să-i evite: „Există prieteni, există duşmani,
cei mai mulţi semeni ne sunt indiferenţi, dar există şi
indivizi al caror fel de a gândi e o batjocură de neiertat la
felul tau de a gândi. Nu-i detest, nu-i neg, nu-i vorbesc de
rău. Îi evit. Nu mă întreb dacă motivele pe care le am spre
a-i ocoli sunt drepte. Când reuşeşti să ignori o persoană,
nu te mai frământă motivele. Străzile, în toată lumea, au
doua trotuare: unul e al tău, unul al celorlalţi”.

* * *
Susţinea – cu o tărie de indiviat –, acum ceva ani,

Nicolae Manolescu:  „Eu am o singură biografie şi sunt
foarte solidar cu ea. Asta nu înseamnă că îmi iubesc toate
gesturile sau toate vorbele, nu, dimpotrivă, mi le detest pe
unele, mi-e ruşine de altele, dar e biografia mea, sunt
solidar cu ea, nu accept să mi se faca alte biografii.
Constat, mai ales în timpul din urmă, când posibilitatea
asta a devenit o realitate, pentru că chiar se poate scrie,
că sunt oameni care ştiu mai bine decât mine ce am facut,
ce am gândit, cum m-am comportat, pe câţi am mulţumit
sau cât de extraordinar am fost. Doamne Dumnezeule, mi
se pare absolut incorect asta, mă şochează de-a dreptul.
Alţii, nişte oarecare, îmi preţăluiesc gesturile. Te
etichetează, dupa ştiinţa lor. Deranjat, preferi, până la
urmă, să-i ignori. Şi să-i trimiţi acolo de unde n-ar fi
trebuit să iasă pentru ca societatea să fie mai curată”.

* * *
O citez, acum, pe regretata Constanţa Buzea: „Înainte

de a semna, trag o linie de final şi, cu atenţia mărită la
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efectele posibil paradoxale ale textului meu, formulez
următoarea precizare care mi se pare extrem de
importantă. Aceea că eu nu acuz, ci relatez, şi că riposta
mea plină de nedumeriri nu este, cum ar părea la prima
vedere, un protest, de altfel inutil, ci tot o relatare, în
beneficial celor care vor să ştie. Cu alte cuvinte, o pagină
din jurnalul meu de scriitor ghiftuit de amărăciune”.

Da, numai asta ştiu să facă scriitorii – să relateze, să-şi
consemneze vieţile în jurnale amare şi să tragă, apoi, tot ei
ponoasele. Din partea sfertodocţilor care-şi consideră
principiile (puţine, dar fixe) mai presus de pricepere ori din
partea nulităţilor care-ndrăznesc să atingă, chiar şi-n somn,
cu busuioc otrăvit, visurile celor care cred în cuvânt.
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Scrisoare de dragoste, nimănui

„Bântuie luna. E-o toamnă a frunzelor din Capitel.
În stânga tace Horatio sau numai o parte din el.”

Cezar Baltag

E minunat şi-i gest absolut poeticesc (zic aşa întru
amintirea lui Nichita şi a neasemuitei limbi inventate de
el) să aşterni scrisori de dragoste nimănui – sau poate doar
Uitării – , spre a nu le expedia vreodată.

Începutul de toamnă – era o zi de 1 septembrie 1953 –
l-a prins pe Poet acasă, în Vălenii Stânişoarei, cum îi plăcea
lui să-i zică satului unde se ne se născuse (Poiana Mărului,
din comuna suceveană Mălini). Nu împlinise, atunci, 18
ani (avea să-i facă înspre iarnă, de Sfântul Andrei), dar
numele îi circula deja prin revistele literare, sub ciorchini
de versuri ce prinseseră a uimi.

Scrisoarea de care vorbesc, iscălită cu-ntregul său titlu
de nobleţe, era adresată unei doar lui ştiute Lucica.. E-o
declaraţie de iubire pătimaşă, dar liric-ludică, evidenţiindu-
i eventualei cititoare natura duală, în infantilismul său
necenzurat, a spiritului celui ce-o compusese. În plus, o
elaborată şi totuşi stranie simetrie rotunjitoare face din
epistolă un poem in nuce.

„Pentru că pe oameni îi interesează orice se petrece
în legătură cu dânşii, află că te iubesc neîngăduit de
mult. Nu te speria, ţi-am substituit toate gândurile şi de
aceea nu cer reciprocitate.
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Scrisoarea asta ţi-o pot scrie într-o clipă de totală
îndepărtare de mine. Este, dacă vrei, o farsă pe care cel
care judecă o joacă celui îndrăgostit.

El este romantic şi, asemeni lui Faust din Lenau, se
mulţumeşte cu imaginile.

Se spune că cei mai mari satirici erau foarte duioşi.
Sunt duios şi eu cu obiectul hazului meu, Nicolae Labiş.

De aceea nu te purta prea milos cu el. Poate să-l
jignească.

Nu-l lăuda prea mult, din politeţă. Poate să-l supere.
Doar întâlneşte-l doar din când în când.
Poate în clipele lui de mare tulburare îţi va citi

sumedenie din versurile lui scrise pentru tine.
Să nu te temi că am să râd de situaţia aceasta

ridicolă. Când se află el în hainele noastre, şi asta se
întâmplă de o vreme încoace – eu nu mai exist.

Veţi fi deci singuri.
Nu te speria, ţi-am substituit toate gândurile şi vezi,

nu cer reciprocitate.
Pentru că pe oameni îi interesează orice se petrece

în legătură cu ei, află că te iubesc neîngăduit de mult.
NICOLAE LABIŞ 

P.S. Scrisoarea aceasta o trimit eu, cel care judec,
rupând o foarte lungă scrisoare a lui. Ameninţând cu
degetul îţi spun la revedere, căci se pare că eu am să
dorm un somn cam lung.”

Un adolescent asemenea tuturor celorlalţi, sentimental,
scrie de iubire, nimănui. Peste doar câţiva ani, tot într-o
iarnă precum cea a venirii sale pe lume, sensibilul epistoler
(aşa cum se autointitula şi musafirul său din lumea muzelor
cernite, prozatorul Gheorghe Crăciun, într-o scrisoare
adresată, în 1994, lui Dumitru Ţepeneag) va deveni doar o
urmă prin lume a poetului ce iscălea în calitate de
îndrăgostit plin de speranţe. Lumea noastră se despărţea
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de unul dintre puţinii care ştiau s-o privească drept în ochi:
de însuşi Spiritul Adâncurilor.
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Magia ipotezelor

Ipotezele, în literatura, sunt semne ale fascinaţiei
stârnite de o carte sau alta, de un autor sau altul.
Mărturisesc a-l socoti ca scriitor, dacă nu de căpătâi, cel
puţin extrem de drag, pe Mateiu I. Caragiale. „Remember”
şi „Craii de Curtea-Veche” sunt texte pe care le-am citit,
de la descoperirea lor, în primii ani de liceu, de sute de ori.
Am încercat, de fiecare dată, să pricep cum şi de unde i-a
venit lui Mateiu ideea unor scrieri aşa de atipice. Ar putea
exista influenţe ale altor scriitori, români sau străini, cu
excepţia celor menţionaţi chiar de el în respectivele proze?
După repetate căutări – obsesive, le-aş zice – prin cărţile
apărute înainte de tipărirea „Crailor...”, am avut o revelaţie,
pe care m-am simţit obligat să o transmit şi elevilor mei.
Pentru că ipoteza era de-a dreptul tulburătoare, ca să nu
spun chiar neverosimilă. Seducătorii – prin fantazare şi
exhibare a viciilor – eroi ai romanului proveneau, mi-am
dat eu cu presupusul, din lumea ficţiunilor didacticului şi
dogmaticului Ioan Slavici!

Îmi imaginam, în amănunt, totul: cartea lui Slavici,
dăruită de acesta, cu călduroasă dedicaţie, prietenului
I.L.Caragiale; împachetarea ei în bagajele care au luat
drumul Germaniei; aşezarea volumului, la Berlin, pe raftul
unei biblioteci; prima lectură a sa, făcută de Mateiu;
eventualele lui însemnări pe marginea cărţii; lungile
meditaţii prilejuite de acel fragment. Eram extrem de curios
dacă şi elevii mei aveau să sesizeze paragrafele cu pricina
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şi dacă aveau să aibă, la rându-le, revelaţia descoperirii.
Am pornit-o, în discuţiile cu ei, de departe. Le-am cerut,

aproape din senin, să recitească atent „Craii...”, ca roman
subiectiv, de acută şi persistentă modernitate. Le-am dat ca
temă selectarea episoadelor-cheie ale cărţii. Apoi, prin
comparaţie, insistând asupra aspectului didactic al cerinţei,
le-am solicitat să revadă, în amănunt, romanul tradiţional
şi obiectiv „Mara” de I. Slavici. Distanţa imensă dintre cele
texte a fost imediat sesizată. S-a mers cu comentariile până
la a se afirma că atmosfera romanelor este nu doar distinctă,
ci de-a dreptul opozabilă. Ajunsesem foarte aproape de
momentul producerii magiei. I-am îndemnat pe tinerii mei
discipoli să comenteze pasajele semnificative alese de ei
din „Mara”. Victorie! Una dintre eleve, căreia-i cunoşteam
minuţia lecturilor şi mizam pe ea, a adus în discuţie
momentul în care, într-o seară, în decorul unei podgorii la
vremea culesului, Persida discută cu Burdea, un coleg de
şcoală al viitorului ei soţ, Naţl. Ce află de la Burdea, cinicul
şi noncorformistul intelectual, o uluieşte. Află că noaptea e
timpul oamenilor de spirit; că noaptea e, de fapt, plinul de
zi al cugetului, atunci când tavernele se umplu de artişti care
nu istovesc, până-n zori, să povestească, să dezbată, să
confrunte idei, să viseze cu ochii deschişi, asemenea
Povestitorului sau lui Pantazi, eroii Mateiului. Iată, aşadar,
lumea „Crailor...”, in nuce! Şi unde? Tocmai la ursuzul şi,
uneori, cenuşiul Slavici!

O asemenea descoperire nu revoluţionează nimic. Ea
produce doar bucuria intensă a iubitorului de lectură, care
îşi vede personajele dragi ţinându-se de mână şi aflate în
companii dintre cele mai ciudate. Învăţătorul Slavici şi
dandy-ul Mateiu! Cine s-ar fi aşteptat? Iată, însă, că e
posibil, cum la fel de posibil este ca Mircea Eliade să-l fi
urmat pe Mateiu, precum acesta pe Slavici. Dar asta vă voi
spune-o cu un alt prilej. Chiar dacă nu-i, ca şi cele de mai
sus, decît o bănuială fără de temei în real. Dar fascinantă.
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Pocnet de nervi

Traversez, uneori, câte o perioadă  rea. Fadă sau
încrâncenată. Atunci îmi simt nervii pocnindu-mi, întinşi
peste poate, şi privesc nepăsător la cărţile recent cumpărate
şi strânse într-un şir mustrător.

Lectura este pasiune şi exerciţiu temeinic. Pauzele sunt
chinuitoare. (Drogul îşi cere tributul.) Fac apel, în astfel de
momente, la texte obsedante, care-mi aduc în minte
episoade din vremile paradisiace când, vorba regretatului
Cezar Ivănescu, „eram mai tânăr şi la trup curat”.

Mă urmăreşte, de peste timp, un poem scurt şi profund,
scris de Cezar Baltag şi publicat în volumul de tinereţe
„Răsfrângeri”. Eram în primul an de facultate, în toamna
târzie a anului 1970, atunci când l-am văzut prima dată. Se
chema „Răsfrângere de nuntă”. La examenul de teoria
literaturii, cel dintâi dat de mine ca student, m-am prezentat
în faţa profesorului meu cu o soluţie de interpretare a
acestei poezii care i s-a părut interesantă, originală, dar
oarecum neobişnuită. Pornind de la titlul volumului şi al
poeziei, am căutat antonimele fiecărui cuvânt din textul lui
Baltag şi, spre imensa-mi bucurie şi uimire, am obţinut o
veritabilă oraţie de nuntă; de împerechere, mai bine zis.

Demersul mi-a fost acceptat, ba chiar lăudat. Atunci am
trăit pentru prima dată revelaţia intimităţii depline cu lirica
adâncimilor.

Poezia suna astfel: „Geloşi pe iarbă, înviind şi iarăşi/
Murind în ondulări de Orient,/ Şerpii furară umbra
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amazoanei/ Şi urma zeului convalescent.// Deasupra
creştetului tău, Femeie,/ Rău viscolit de vântul secetos,/
Ard nările de cal şi ochii logici/ Ai inorogului incestuos.”

N-am să uit vreodată versurile acestea, care mi-au ars
mintea şi mi-au clocotit imaginaţia de adolescent. Mă-
ntorc la ele şi la plumburia lor luminiscenţă oridecâteori
sufletul mi-e, ca uneori, buimac. Cezar Baltag a plecat în
ţinuturile stăpânite de dragu-i inorog, iar eu tind, în clipe
anume, să iau forma şerpilor invidioşi pe strălucirea iubirii
niciodată înţelese cu adevărat şi pe de-a-ntregul.

Bolnav de litere şi de sonurile lor, mâhnit, uneori, că
„de zenit amiaza-mi trece” (Shakespeare, în tălmărirea lui
Ion Frunzetti), având de rostuit treburi pâcloase printr-o
lume coclită de iedera umbrindă şi sângerie a toamnei
vieţii, în care am intrat, mă culc, înspre zori, cu susur de
poem în ureche şi-n ochii închişi cu dojenitorul şir de cărţi
ce-mi aşteaptă mângâierea privirii.
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Biroul meu, sentimentalul

Acum vreo patru decenii și jumătate, odată cu admiterea
la facultate, m-am mutat la Bucureşti, în casa tatălui meu.
Era o casă frumoasă, la curte, situată între bulevardele
Mărăşeşti, Cantemir şi Calea Şerban Vodă, Valerian
Prescurea îi zicea, la nici zece minute de mers pe jos până
la Piaţa Unirii (pe care am apucat-o şi sub denumirea de
Piaţa Naţiunii).

Camera tatei era dominată de un birou superb, sculptat
şi învelit în piele, pe care, într-o ordine de neclintit, stăteau
obiecte de-o rafinată frumuseţe, dând însă, pe de altă parte,
şi senzaţie aparte de bărbăţie: o călimară uriaşă, din bronz
şi sidef, felurite recipiente, de argint, pentru stilouri mari,
tocuri vechi şi pixuri de firmă, primite cadou de la prietenii
întorşi din călătorii în străinătate, nişte fotografii în rame
argintate, cu amici de tinereţe (care i-au rămas aproape
până la sfârşitul vieţii sale ori a lor), în mare majoritate
oameni de fotbal – Valentin Stănescu, Bazil Marian, Gică
Popescu, naşul meu de botez, fostul preşedinte al FRF,
internaţional şi antrenor la CCA, Ştefan Covaci, Gheorghe
Ola, Cornel Drăguşin, Gh. Constantin, Em. Jenei, Cristian
Ţopescu – sau artişti de estradă, cei mai mulţi dintre ei
uitaţi astăzi - Sergiu Malagamba, Dorina Drăghici, Nicu
Stoenescu, Feddy Arie, Rodion Hodovanschi, Mia Braia.

Deasupra biroului veghea o pendulă masivă şi severă,
glăsuind grav şi melodios, la fiecare jumătate de oră. În
sertarele biroului stăteau, atent orânduite, bloc-notesuri,
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registre, agende şi mape de corespondenţă. Serviciul de
ceai, din porţelan chinezesc, alcătuit din piese incredibil
de uşoare în comparaţie cu masivitatea lor aparentă, ocupa
un colţ anume (cel din stânga), pe celălalt stând telefonul
de ebonită, cu o agendă mereu împrospătată alături.

Am locuit acolo vreme de patru ani şi tata mi-a îngăduit
să lucrez, de câte ori am  avut nevoie, la acel birou care
nu-mi transmitea – ca lui – emoţii, ci mai curând mă
intimida, prin sobrietate, eleganţă şi rigoare a poziţionării
fiecărui obiect, oricât de mic. Am stat deseori în faţa lui,
dar niciodată n-am reuşit să realizez ceva important acolo.

Viaţa m-a purtat, apoi, să locuiesc prin multe case. În
fiecare dintre ele mi-am propus alcătuirea unui colţ după
rigurosul model patern. Am eşuat de fiecare dată. Nu mă
simţeam bine aşezându-mă să lucrez, ceva mă stingherea,
parcă nici nu eram acasă la mine, ci într-o locuinţă străină,
de unde mă pregăteam în permanenţă să plec foarte repede.
Indiferent de mobila aleasă, de compoziţia întregii odăi,
birourile m-au respins, până nu de mult. (Abia am început
să mă deprind, cu multă greutate, să zăbovesc la cel de
acasă; procesul de acomodare deplină este, însă, abia în
curs.)

Surpriza cea mare a apărut atunci când, brusc, m-am
simţit îndrăgostit de biroul pe care-l am la serviciu.
Redacţia în care lucrez este situată într-o vilă cu două etaje,
dintr-o zonă liniştită a Bucureştilor, nu departe de casa
mea. E un birou mare din cale-afară, de fapt o alcătuire în
care sunt dispuse trei birouri obişnuite, aşezate în careu şi
completate de două colţare. Pe unul dintre ele se află
calculatorul, telefonul fix, de ultimă generaţie, şi o
fotografie înrămată în care o am alături pe Mirela, bucuroşi
de o sărbătoare în familie. În dreapta, pe un alt corp de
mobilier, cu sertare, am mapele de hârtii curente şi încă o
fotografie din care zâmbesc Mirela şi Silvana, fericite că
ultima, îmbrăcată în togă, absolvise Medicina clujeană.
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Masa de lucru propriu-zisă e acoperită de unelte de
scris, aşezate în creaţii de sticlă şi metal imaginate şi
lucrate de artistul sibian Ion Tămâian, de agende şi varii
îmbinări de hârtie. 

În sfârşit, cea de-a treia masă are pe ea serviciul de ceai
şi termosul care, la fiecare apăsare, aruncă în cana mare,
galbenă, jetul de apă fierbinte, de-a lungul întregii zile. Alte
scrumire, care de care mai ciudate, un ceas care indică nu
doar ora, ci şi temperatura şi presiunea atmosferică,
casetele cu cărţi de vizită, agrafe şi câteva bizare
închizători, alături de telefoanele mobile în veşnică
aşteptare.

Aici, doar aici pot lucra în voie. Biroul meu,
sentimentalul, a adunat, în orânduirea sa, şi amintirile din
odaia tatei, dar şi frânturi din neîmplinirile unei întregi vieţi
în care mi-am tot visat să fiu stăpânul unui loc în stare să
mă îndemne la creaţie, să-mi stimuleze pofta de muncă şi
să mă primească mereu binevoitor.

Mi se-ntâmplă, aici, numai lucruri plăcute în ultima
perioadă. N-am dorit şi nici n-aş fi putut, de-atâta drag, să-
l părăsesc în momentul în care am fost numit redactor şef
şi mi s-a oferit o altă încăpere şi un alt birou - mai aproape,
mi s-a sugerat, de pretenţiile unui conducător de instituţie.
Am rămas în fostul meu birou, singurul privilegiu al
funcţiei fiind accesul pe un balcon, închis şi încălzit, unde,
în jurul unei mese de şedinţă, mă întâlnesc, zilnic aproape,
cu apropiaţii colaboratori, la un ceai verde şi o ţigară de
foi.

Pot citi aici, ceea ce este absolut minunat. Am terminat,
deunăzi, „Jurnalul unui bătrân nebun”, ultima carte a unui
rafinat scriitor japonez de imensă notorietate, Junichiro
Tanizaki, scrisă cu seninătate la adâncă senectute, atunci
când moartea era mai mult decât o posibilitate, chiar dacă
foarte apropaită. Roman al unei lucidităţi cutremurătoare,
dar şi al spaimei şi al unei ultime iubiri ascunse.
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Tot aici îmi ascult ultimele CD-uri, cu muzică rusească
ori cu concertele de virtuozitate, pentru pian şi orchestră,
ale lui Telemann, citesc ziarele apărute în toate colţurile
ţării şi scriu ori îmi organizez cărţile deja aşternute.

N-am crezut niciodată că un birou care ţi-e drag poate
însemna atât pentru un om. Mi se pare acum atât de
important, încât parcă m-a transformat şi continuă să o
facă, clipă de clipă. Orice hotărâre pe care o iau aici, în
ceea ce mă priveşte, se preschimbă, pe loc, în făptuire
temeinică, de neabătut. Reţin perfect tot ceea ce-mi
propun, mă bucur de fiecare izbândă pe care cred că am
înregistrat-o şi, când plec spre casă, nu uit niciodată să-l
mângâi cu o cârpă moale, dezmierdându-l aproape, dornic
să-l regăsesc a doua zi ca pe-un prieten ce mi-a desluşit, în
fine, sensurile lumii.

În aceste condiţii, acasă doar mă alint. Citesc şi aici, mai
ascult muzică şi văd filme (atent selecţionate, astfel încât
să nu-mi spun  niciodată, după vreunul dintre ele, că mi-
am irosit vremea).

Uneori, în câte-un adânc de noapte, când Radio
Romantic susură, cum o va face până-n zori, revăd biroul
tatei, pe care l-am refuzat atunci când mi-a fost oferit în
dar, şi mă-ntreb dacă acum, când am vârsta pe care o avea
el atunci, mi-ar fi drag să-l am în odaie. Atunci adorm,
cuprins de un sentiment pe care cu greu l-aş putea aduce
în cuvinte: umbrele, oricât de iubite, au, totuşi, un parfum
în care n-ai cum te regăsi. Doar propria-ţi construcţie poate
conta.

P.S. Am regăsit aceste rânduri, scrise în primăvara
anului 2007. 
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Îmblânzitorul de vorbe, 
alchimistul înţelesurilor

Despre Geo Bogza vreau să spun. Scriitor care, după
vorba cronicarilor, mi-a fost mult drag. L-am citit din
doască-n doască. Unele dintre zicerile sale m-au urmărit
ceva vreme. L-am şi cunoscut bine, în ultima perioadă a
vieţii lui, l-am vizitat adesea în micul apartament din Piaţa
Palatului. Era, atunci, un bătrân infinit trist. Socotea că 
n-a izbutit să scoată totul din sine. Nu l-au liniştit, în acest
gând, nici admirabilele cărţi ale lui Nicolae Steinhardt sau
Liana Turconi, despre şi cu el.

Blestem pe viaţă: să poetizeze drame. Ale însingurării,
ale provincialismului – ca pecete pentru cei care-l trăiesc,
străbătându-l cu indifernţă, banalizându-şi viaţa.

Însă Bogza credea, cum numai el era în stare, în
nemurire. O nemurire câştigată prin febra trăirii. Zicea,
într-un plin al lunii lui Cuptor, nu mai contează al cărui an:

„Deţinătorul marilor secrete mi-a spus: - Există un
raport între repeziciunea cu care îţi cheltuieşti viaţa şi
gradul ei de intensitate.

Deţinătorul marilor secrete mi-a spus: - Dacă eşti
hotărât ca, într-o singură zi, să-ţi cheltuieşti un an întreg
de viaţă, atunci, în acea zi, vei simţi lumea şi te vei bucura
de existenţa ei cât o mie de oameni.

Deţinătorul marilor secrete mi-a spus: - Dacă eşti
hotărât ca într-un singur ceas să-ţi trăieşti zece ani de
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viaţă, atunci, în acel ceas, va străluci în tine toată
frumuseţea şi înţelepciunea lumii.

Deţinătorul marilor secrete mi-a spus: - Dacă eşti
hotărât ca, într-o singură clipă, să-ţi trăieşti întreaga
viaţă, atunci – mai ales dacă acest gest va restabili
sublimul în univers – sunt toate şansele să devii
nemuritor.”

Aşa a fost Bogza: flacără mistuindu-se de dinăuntru.
Suferinţă salvată de o alta, încă mai mare. A murit singur
şi trist, aproape orb şi hulit de caracuda care-i ridicase,
cândva, cu umilinţă, osanale.

Spre final, când nu-i mai rămăsese decât perspectiva
morţii, Bogza s-a radicalizat. Dacă ar mai fi trăit azi, ar fi
plâns cu lacrimi amare la picioarele Eminescului din faţa
Ateneului Român, ar fi cerut iertare pentru concesiile
făcute, nu cu gândul la favoruri, ci în virtutea unei utopii,
pe care abia târziu şi-a controlat-o, şi ar fi zis, cu glasul său
mare şi pătrunzător, că România şi scriitorii ei merită altă
soartă decât aceea care li se oferă acum.

Ar fi fost vindicativ şi de neclintit, ca-n tinereţe. Şi ar fi
tot repetat refrenul care i-a susţinut şi alintat întreaga
viaţă:” Eu am ţinut socoteala tuturor corăbiilor lumii/
Paznic de far cu sprânceana mereu încruntată”. Odată cu
moartea lui Bogza, noi, cei care i-am căutat şi sărutat
cărarea, am învăţat, cu durere, cum începe sfârşitul.
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Prăpastia moralităţii

Morala, dar mai cu seamă exerciţiul său, reprezintă un
soi de baricadă. De-o parte şi de alta a sa, oameni cu
convingeri morale diferite se confruntă sau făptuiesc,
fiecare, după propriu-i cod etic. Acuzele ţâşnesc, fără
contenire, încercând să se acopere unele pe altele. Dar mai
ales dialogul dintre generaţii se poartă la acest nivel. Tinerii
de astăzi îi acuză pe vârstnici de multe rele – făptuite ori
ba, în dozaje cărora nimeni nu mai stă să le stabilească în
mod precis. Cei „vechi” au clacat în faţa orânduirii trecute,
s-au lăsat ademeniţi de avantaje, au scris contra propriei
lor conştiinţe etc.. Despre cei „noi” se zice că sunt lipsiţi
de cultură, înrobindu-se de bună voie pentru lux şi
notorietate, dedându-se desfrâului şi publicităţii deocheate.

Sunt, fireşte, exagerări şi într-o tabără, şi-n cealaltă. Dar
pe cine interesează, până la urmă, adevărul şi, mai ales,
cine ştie care este acel adevăr? 

Meditam la toate acestea cu mâhnire, văzând cum sunt
trataţi – de sus, cu ostilitate – mari scriitori care au fost,
lăsând opere solide, dar şi cum se atacă între ei tinerii şi
maturii momentului, reproşându-şi defecte, dezertări,
coterii şi câte alte mizerii, pe care scoaterea în public le
face şi mai blamabile, dar şi mai fetide decât vor fi fiind în
realitate. 

Mi-a revenit în memorie, cu aceste prilejuri (prea des
repetate) o tabletă a lui Geo Bogza, intitulată „Laser”. Am
căutat-o, am găsit-o şi v-o ofer, fără a-i adăuga vreun
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comentariu. Citiţi-o şi judecaţi.
„Ştiind că nu făcuse de-a lungul unei întregi vieţi niciun

compromis, că în epoca de afirmare a generaţiei lui
deschisese şi închisese atâtea expoziţii fără să vândă un
tablou, că refuzase orice comandă care l-ar fi abătut de la
crezul său, că nu se plecase în faţa nimănui, că numai într-
un târziu izbutise, prin tărie de caracter, să se apropie de
sfârşitul vieţii fără să fi strâns niciun fel de avere, bătrânul
şi singularul pictor îşi închipuise că n-ar putea fi decât
decât iubit de noile generaţii ce începeau să mânuiască
penelul.

Până într-o zi când un prieten, cronicar plastic la
curent cu tot ceea ce se întâmpla şi foarte lucid, a ţinut 
să-l informeze:

- Dragul meu, trebuie să ştii că tineretul te detestă.
- Mă detestă, de ce?
- Din pricina prea marii tale intransigenţe morale.
- Din pricina prea marii mele intransigenţe morale? Iar

eu pe când eram tânăr, fusesem pe punctul să mă sinucid
fiindcă mi se părea că nu găsesc în jurul meu destule
exemple de intransigenţă morală!

Rostind aceste cuvinte, în ochii lui se căsca golul unei
negre prăpăstii.”
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Arta banalizării

„Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă” se
intitula, baroc, una dintre piesele lui Horia Lovinescu. A
trăi şi a dispărea în cenuşiu. A fi ca şi cum n-ai fi.
Împliniri şi speranţe sure. Comoda împăcare cu tine şi
cu mediul în care ţi-e dat să exişti. O trecere ceţoasă prin
lume, fără un minimum de halou. Indiferenţă, împăcare,
blazare, aplatizare. Fără să-şi  dea seama, puţini sunt cei
care să nu împărtăşească soarta mistreţilor înţărcuiţi de
la Balc, unde glontele n-a fost decât împlinirea unui
destin firesc, aşteptat, pregătit, chiar dacă nu neapărat
dorit.

Banalizarea, cât pentru o-ntreagă vieţuire, a sinelui
şi-a jur împrejurului e o artă. Practicată cu îndărătnicie,
silnic şi zilnic.

Fascinant, atrăgând magnetic şi azi, ca și zeci de ani,
este colţul microbiştilor, tablagiilor şi şahiştilor din
Cişmigiu. Rumoare şi tensiune aparentă. Discuţii aprinse
din te miri ce. Împăcări imediate. Zornăitul zarurilor şi
zumzetul chibiţilor care întrevăd remiză într-o situaţie
disperată pentru unul dintre combatanţi.

O oază a descărcării nervoase şi a deconectării, ai zice.
Poţi intra oricând în vorbă, poţi spune absolut tot ce-ţi trece
prin minte. Poţi fabula la nesfârşit. Nimeni nu te cunoaşte,
dar toată lumea te crede. Ai impresia că eşti buricul
pământului. În fine, te ascultă cineva! Ba chiar îţi replică.
Eşti important. ţi se cântăresc opiniile. Ţi se dă, uneori,
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dreptate. Ba chiar eşti solicitat să arbitrezi o dispută,
îmbrăcând, pentru câteva clipe, pielea imperială şi
înţeleaptă a lui Solomon.

Îţi prieşte analgezicul. Până când redevii singur. Tern ca
tot ce te înconjoară. Atunci urăşti înserările şi mai ales
noaptea, care nici cu vreun coşmar nu te mai dăruie. Iar
toate dimineţile şi toate trezirile îţi apar prăfoase.

* * *
Nu ne naştem ca inşi banali. Copii find, suntem chiar

interesanţi, prin inconstanţă, iresponsabilitate şi
nonconformism. Maturii fac pe dracu-n patru să ne aducă
la numitorul comun. Ne zbatem bine şi scăpăm o dată. Şi
încă o dată. Vine apoi rândul şcolii să încerce a ne
uniformiza. Reuşita e, pentru început, relativă. Dar
omogenizarea se prefigurează. Şi se desăvârşeşte atunci
când începem să jucăm un rol social şi ni se atribuie un
statut. Devenim nişte molecule disciplinate, urmând, clipă
de clipă, trasee dinainte şi precis stabilite. Ne opacizăm
treptat, lucru care se întâmplă şi cu orizontul nostru. Mai
tentăm, arareori, câte o zvâcnire – din iubire sau din
împovărarea cu vreo dramă. Ne revenim şi continuăm a ne
bătători cărarea.

* * *
Cauza cea mare este teama de pericol. Blestematul

instinct de conservare. Ne ferim în permanenţă de tot ceea
ce credem că ne-ar putea produce rău, că ne-ar modifica
ori ne-ar abate de la traseul nostru somnambulic.

Urmăm şcoli. Începem şi apoi consolidăm cariere, ne
căsătorim, facem copii, devenim bunici – după tipicul
dintotdeauna. Avem întâi preferinţe, apoi fixaţii, pe care ne
amăgim să le numim – mai blând – tabieturi. Ne plac doar
anumite culori, ascultăm acelaşi gen de muzică, ne
obişnuim cu o băutură şi cu o marcă de ţigară, preferăm o
anumită literatură, alegem acelaşi drum înspre şi dinspre
casă.
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Totul e făcut cu minuţie, atent organizat în timp. Speranţa
noastră nerostită este să devenim prizonieri absenţi, deci
perfecţi. Orice deviaţie se transformă în sentiment, măcar
difuz, de vinovăţie. Veghem la asta, fiecare în parte şi
societatea laolaltă. De aici şi până la banalizarea deplină e
doar un pas. Pe care, cu voluptate, abia aşteptăm să-l facem.

* * *
Banalitatea are legile ei, pe care noi ne minţim că le-am

fi inventat singuri, deşi le copiem cu îndârjire, chiar
involuntar, încă din pruncie. Prima şi cea mai de seamă este
regula lui „aşa trebuie, aşa se cade, aşa se cuvine”. Intrarea
în matricea (auto)impusă se face mai repede sau mai greoi,
în funcţie de forţa adaptativă, de temperament şi de
combustia culturală. Doar ne naştem după un anumit tipic
şi murim după un altul.(Dacă e să-i credem pe cinici,
moartea ar fi cel mai de seamă din ce ni s-a lăsat, de aceea
tot amânăm întâlnirea cu el, lăsându-l la urmă. 

* * *
Gândind şi scriind toate acestea, dar râvnind cu bucurie

vicioasă la contrariul lor, ajungi să înţelegi de ce nu poţi fi
iubit îndeajuns – sau dacă se-ntâmplă a fi altfel, minunea
ţine de unicitate. Pentru că tulburi. Pentru că disturbi. Pentru
că vrei să înlocuieşti, măcar în gând, setea de echilibru stabil
a celorlalţi cu şocanta şi pernicioasa instabilitate. Doreşti,
altfel zis, să întemeiezi nestatornicia – de spirit, să zicem –
ca lege a firii. Să crezi în bucuriile, fie şi tâmpe, ale jocului
cu vorbele şi cu ideile, în trăirile fruste, în frumuseţea fără
chip dinainte tocmit a originalităţii de privire, de interpretare.
Îţi dictezi singur reguli şi tot singur le-ncalci spre a izvodi
altele. Vorbeşti, simţi şi acţionezi, deseori, ca nelumea.
Banalul, prea obişnuitul e şleampăt, îţi zici, bolnav de
intoxicarea cu eternele cutume. Treci surâzător printre
sudalmele şi palmele pe care ţi le aplică, încruntaţi,
contemporanii băţoşi şi ajungi la banalitatea dintotdeauna
râvnită. Printre zgaibe şi cucuie îţi zăreşti în oglindă ochii

Dan Mucenic40



privind spre departe, aşa cum şi alţi ochi, din preajmă-ţi,
ţintesc spre niciunde.

* * *
Banalizarea e triumful uman al inerţiei fizice. Monotonia

e bucuria asumată a vieţii. Liniştitoare. Securizatoare.
Lipsită de reacţie, mai ales de cea de revoltă. Lipsa
însuşirilor ca însuşire primordială. Râsul în cor şi plânsul de
unul singur, ca singure defulări. Idealul este incorporarea,
alinierea, păstrarea în interiorul graniţelor prestabilite. E
atâta linişte acolo!

* * *
O singură armură e rezistentă în faţa ruginei banalizării:

arta. Unica în stare să se sustragă şi să se opună cenuşiului
atotstăpânitor. Arta ca asumare a unei diversităţi cotropitoare
şi îndemn de a recrea. Tot ce ţine de artă îţi aparține, în egală
măsură, ca şi autorului – cunoscut sau nu. Din acel moment
rişti să devii, şi să fii tratat ca atare, nociv aliniaţilor întru
mediocritate lustruită. „Nocivul novice e viciu civil”, zicea
poetul tulburent Ion Nicolescu. Alţii – atâţia – au rostit
grozăvii încă şi mai mari. O eroină a Ameliei Nothomb a
citit, altfel de fiecare dată, de 64 de ori, „Mănăstirea din
Parma”. Arta fiind inepuizabilă şi niciodată suficientă sieşi.

* * *
Vieţuirea într-un mediu banalizant, banalizează în

surplus. Aşa că-mi oblojesc, distrat, zgaibele şi cucuiele,
deschid ultimul roman al lui Umberto Eco, publicat de
curând în Italia, şi privesc la ferestrele oarbe ale casei
mărunte a vecinului. Ştiu bine că la Bucureşti ninge, la Paris
plouă, iar la Cairo e primăvara-n toi.

* * *
Când mintea-ţi devine roză a vânturilor, îţi spui că între

Aleiul giurgiuvean şi grădinile Semiramidei numai proştii
pot găsi vreo diferenţă substanţială. Iar gândul se alintă, se
răsfaţă în opiul inevitabilei topiri în lumea cea mare.
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Baudelaire, de exemplu

“La început te ignoră, apoi râd de tine, apoi se luptă cu
tine, iar după asta, câştigi”, rezuma Mahatma Gandhi, într-
o singură frază, mersul destinelor blestemate de genialitate.
Şi condamnate la ea. De s-ar scula din morţi, marii scriitori
şi-ar putea pune, pentru următorul deces, aceste rânduri pe
piatra îngropăciunii, ca epitaf. Vieţile unor Eminescu,
Creangă sau Caragiale sunt pe deplin ilustrate. Mai ales
pentru că ele mai şi sunt, în mare, cunoscute de aproape
toată lumea. 

Dar de ce-i aşa opacă şi de rea contemporaneitatea cu
aceia care nu pot şi nici nu vor să-i semene? De ce acest
gen de reacţii, viscerale de-a dreptul? Să fie chinul la care-
i supun cei din jur combustibil pentru rarii aleşi ai naturii?

Se pare că spaima care-l macină fără contenire şi în
profunzime pe omul de rând e legată de ameninţările pe
care le aşteaptă, tensionat, din partea viitorului. Teama de
necunoscut este emblema sufletelor mici şi a minţilor
debile, în banalitatea lor. Or, ceilalţi sunt prevestitorii
zorilor de mâine, prefigurând un alt mod de a gândi, a simţi
şi a acţiona. Cavaleri ai inevitabilei apocalipse, dacă e să
fetişizăm. Semnul lor distinctiv e aşezat într-o singură şi
aproximativă determinare: altfel. Ba, ei şi aniticipează
felul în care se va materializa acest „altfel”: asemenea lor,
asemenea produselor inteligenţelor supraproductive pe
care le deţin. Mediocritatea nu suportă excepţia, tocmai
pentru că marca ei este de a nu fi catalogată astfel.
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Şi aşa se naşte războiul, pe viaţă şi pe moarte, dintre
„astfel” şi „altfel”. În ofensivă sunt, mereu, la nivelul
spectacolului cotidian, cei mulţi. Ei ştiu că cea mai
puternică armă este indiferenţa şi încearcă, prin ea, să
obţină o victorie rapidă şi decisivă.  Dar neobişnuitul e
dotat cu rezistenţă la marginalizare. (Nici nu se sinte bine,
de altfel, în mijlocul gloatei.) Atunci, mulţimea apelează
la ridiculizare, eficientă şi ea, fiind mult gustată de vulg şi
stârnind aplauzele şi hohotele peluzelor, din toate
stadioanele. În fine, se trece la lupta făţişă, toţi împotriva
unuia. Demonul sugrumă unicitatea. Se aprind ruguri, se
ascut ghilotine, se inventează cămăşile de forţă, plutoanele
de execuţie şi asasinii plătiţi.

Dar adevărata, marea şi istorica izbândă, glorioasa
revanşă sunt doar în puterea viitorului previzionat. Spinii
crucii dau frunze de laur. Otrava se preschimbă în
ambrozie. Iar totul slăveşte omeneasca şi promiscua
moarte fizică. Închizând sub lespezi sărăcăcioase sau în
gropi comune existenţe umile, exasperate.

Nimeni nu poate ghici verdictul posterităţii. Şi chiar
dacă l-ar intui cineva, poate această utopică satisfacţie să
aline chinurile, nesomnul, crizele de identitate născute din
zbaterea între contrarii a celui menit să trâmbiţeze, din
cumplita-i singurătate, apropierea unei ere noi?

Toate aceste întrebări şi dileme ne vor îndemna spre
literatura nonficţională – jurnale, memorii, corespondenţă.
Căutăm, acolo, semne, cât de vagi, ale limpezirii
neînţelesurilor. Dacă arta străluceşte între coperţi de carte,
viaţa reală duhneşte din agende. Întâlnirea dintre ele a
născut „Florile răului”.
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Sinceritatea mânioasa a principelui
Cantemir

Mi-a căzut în mână, în urmă cu ceva vreme, un scurt
comentariu al lui Dan C. Mihăescu cu privire la ultima
ediţie, bilingvă, a cărţii al cărui titlu exact este „Descrierea
stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei”, scrisă de
Dimitrie Cantemir (cunoscută la noi ca „Descriptio
Moldaviae”), în traducerea şi sub îngrijirea marelui
cărturar Dan Slusanschi, cel care ne-a mai oferit şi ultimele
tălmăciri în româneşte ale „Iliadei”, „Odiseei” şi
„Eneidei”. Am cumpărat, fără mari ezitări lucrarea – deşi,
la o primă privire, preţul ei mi-a îngheţat nu doar sângele-
n vene, ci şi orice brumă de entuziasm -, pe care am
parcurs-o cu o dăruire şi cu o voluptate de care nu mă mai
socoteam capabil la această vârstă. 

Scrierea este ireal de parfumată, dar mărturisesc aș fi
redeschis, până acum, această carte arareori, şi-atunci
numai din raţiuni didactice. (Între timp, la liceu nu se mai
studiază, nici ea, şi nici măcar „Istoria hieroglifică”.)

Sinceritatea mânioasă a principelui ţâşneşte din fiecare
pagină, plină de o dreptate pe care noi, cei de azi, se cuvine
a i-o recunoaşte mai abitir decât contemporanii săi. Chiar
dacă  vorbeşte despre „moldoveni”, el se referă, de fapt, în
mod evident, la toţi românii.

Celebra carte de înţelepciune şi adevăr i-ar putea
interesa foarte pe politicienii de azi, dacă ar avea bunul
obicei de-a-şi mai arunca, din când în când, ochii şi pe alte
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litere tipărite decât acelea din gazetele în care se scrie,
întruna, despre ei. (Cel mai adesea, cu amuzament. Alteori,
din interes.) Dar iată ce-i îndemna principele pe diriguitorii
norodului:

„Mai cu rost fi-va pentru patria noastră să li se pună
locuitorilor sub ochi, cu nevinovăţie, viciile care colcăie
pe la ei, decât să fie înşelaţi cu blânda linguşire, astfel încât
să creadă că bine le fac pe toate cele pe care întregul întins
al lumii le mustră cu asprime”. 

Pentru a căpăta voturile celor mulţi, candidaţii la
dregătorii, în toate timpurile, şi-au lăudat alegătorii,
spunându-le că ei sunt buni, muncitori, drepţi, curajoşi,
inteligenţi, curaţi la suflet şi calzi la inimă. Au spus-o cu
uşurătate, mituindu-şi compatrioţii cu vorbe de
conjunctură, despre care ştiau că sunt doar închipuite şi n-
au corespondent în realitate.

Căci iată ce mai spune despre români, cu cinstită
asprime, luminatul principe Cantemir: „În moravurile
moldovenilor, în afară de credinţa ortodoxă şi de
ospitalitate, de abia mai găsim ceva ce-am putea lăuda pe
merit. 

Îngâmfarea şi trufia le sunt mamă şi soră. Le face mare
plăcere să întindă lungi chefuri de la al şaşelea ceas al zilei
şi până la cel de-al treilea din noapte, ba uneori chiar şi
până la ziuă, şi să se înfunde îmbelşugat cu vin. Cumpătare
la suflet nu cunosc nicicum: la noroc se umflă, la nenoroc
îşi pierd curajul. La prima vedere, nimic nu li se pare greu:
dacă apare însă cel mai mic neajuns, se tulbură şi nu ştiu
ce hotărâre să mai ia. Nu numai că nu-s iubitori de carte,
ci, aproape toţi, nici măcar n-o pot suferi”.  Pas de-l
contrazice!, oricâtă neplăcere ne-ar produce rândurile sale. 

* * *
De dincolo de geamul ce ne separă de adevărata viaţă,

dinspre zările Stănileştilor de pe Prut, pare a privi în urmă,
plecând spre Moscova lui Petru cel Mare, un european
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erudit, îndrăzneţ până la cinism şi sincer până la insultă.
Scârbit după două prea scurte domnii, şi-a luat soţia, pe
Casandra (născută Cantacuzino, fiica domnitorului care i-
a fost precursor lui Constantin Brâncoveanu, a adus
porumbul în România şi a pus să fie tipărită prima Biblie
(în chiar anul morţii sale, 1688), şi s-a îndreptat spre
imensu-i domeniu de lângă Harkov, în calitate de principe
serenissim al Rusiei, şi către cea dintâi recunoaştere, de
către Academia din Berlin, a unui cărturar de la noi, la
vârsta de doar 40 de ani.

Iubitor de Moldova şi de neamul românesc, Dimitrie
Cantemir nu s-a împăcat cu firea, purtarea şi moravurile
conaţionalilor săi, preferându-le spiritul european.

Ceea ce şi noi ne-am cam îndemna, acum, a face, chiar
fără tragere de inimă. Problema cea mare ne este, însă, alta
– cea formulată în „Povestea vorbei” (deloc întâmplător la
capitolul „Despre beţie iarăşi”) şi regăsibilă în „Levantul”
lui Mircea Cărtărescu: „Dacă ne dai puterinţa, la ce
chichirezi gâlceava?”.  Aceasta-i întrebarea, mereu făr’ de
răspuns, ce ne macină, chiar dacă respectiva exprimare este
atribuită – şi de Anton Pann, şi de Heliade Rădulescu –
ţiganilor. Inteligenţa noastră proverbială ne-a determinat
şi încă ne determină să preluăm, de pretutindeni, tot ceea
ce se potriveşte mai bine spiritului nostru, dacă-i putem
spune aşa. 
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Rostuitoarele petreceri

Acum, că se simt curenţii toamnei străbătând verdele
stins al ultimelor frunze care îndrăznesc a rezista, blânde
aduceri aminte mă ispitesc tot mai adesea. De copil mi-a
plăcut să citesc şi să reţin versuri, aşa că, adolescent fiind
şi atras de cercurile boeme din oraşul meu de provincie,
dar mai ales de cele bucureştene, odată cu intrarea la
facultate, purtam cu mine, în permanenţă, volume întregi
lipite de memorie.

Devenind profesor şi revenind în Giurgiul meu prăfos,
am avut parte de un grup de apropiaţi de elită, deopotrivă
petrecăreţi şi cultivaţi, mustind de pilde pline de tâlc, de
întâmplări din vechimea târgului, cu preoţi iubitori de cai
nărăvaşi, cu femei pătimaşe, sacrificând totul pe altarul
iubirilor numai de ele decise, cu dascăli melancolici,
strângându-şi în preajmă elevii iubiţi, pe care-i pregăteau
cu osârdie, fără a se gândi la altă răsplată decât succesul în
viaţă al acestora, cu fotbalişti de legendă, plătind, în serile
de după izbânzile de pe stadioane, toată consumaţia celor
ce veneau să-i aclame, umplând saloane de restaurant, cu
jucători de table fără odihnă, visându-se, pentru o clipă
măcar, „campioni europeni pe teren acoperit”, aşa cum le
plăcea să se alinte sau cu bătrâni navigatori ce-şi povesteau
la nesfârşit păţaniile, trăite de ei ori de alţii sau aflate de
aiurea, de prin cărţi sau băsmuiri auzite, dacă nu chiar
inventate de ei.

Locul nostru de întâlnire, al cărui nume se păstrează şi
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azi în amintirea giurgiuvenilor, era „La Preşul Roşu”, acolo
unde, în pofida tuturor interdicţiilor, afişate la loc vizibil
pe pereţi – „Cântatul interzis!” – şi a deselor descinderi ale
miliţienilor, pe care, cu autoritatea noastră de profesori, le
linişteam repede zelul, oficia un lăutar vestit al locului, un
ţigan înalt, totdeauna impecabil îmbrăcat în costum negru,
cu cămaşă albă, cravată şi pantofi proaspăt lustruţi. Îi
spuneam cu toţii Ilie Urâtul, ceea ce aveam impresia că-i
sporea farmecul de bărbat cu lipici la femei şi despre care
se zvonea că avea în casă, precum sultanii de altădată,
câteva femei care îl slujeau – fiecare dintre ele cu rostul
său – şi nu-i refuzau vreodată toanele amoroase.

După cele dintâi romanţe, după vechi ziceri de inimă
albastră, după câteva cuplete ale lui Tănase, după nişte
obligatorii tânguiri marinăreşti de port şi de torente de
iubiri întâmplătoare, dar cu atât mai de neuitat, pe la
vremea când setea celor din preajmă se mai ostoia, Ilie
începea prin a intona cu aplomb pe versurile lui Vasile
Militaru (şi nu doar preacunoascutul „A venit aseară
mama”) şi sfârşea, invariabil, cu unele (dar le ştia pe toate)
din „Cântecele” lui Octavian Goga. Atunci cobora peste şi
în noi o linişte aşa cum cu toţii aşteptasem, de când se
pornise petrecerea. Sunt convins că Ilie se vedea, în clipele
acelea, întruparea de peste vreme a lui Lae Chioru, al cărui
nume îl rostea cu veneraţie, izolându-l prin pauze
melancolice.

Cine n-a petrecut asemenea seri nu ştie ce-i adevărata
boemă. Ne simţeam purtători şi născători de dor prin lumea
largă. Ne simţeam, în naiva noastră uitare de sine, cei mai
curaţi şi mai buni. Totul se petrecea după un ritual tihnit,
izbăvitor. 

Zicea câteodată Ilie Urâtu: „Astea-s petrecerile
rostuite”, iar eu îi răspundeam că ele sunt mai degrabă
rostuitoare, aşezându-ne pace în suflet şi căldură în inimi. 

Mi-e dor de asemenea nopţi, pe care primii zori ni le
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scurtau fără de voia noastră, dar teamă mi-e că ele nu se
mai pot afla decât în amintiri precum acestea. Vieţile şi
gândurile noastre, ale trăitorilor de azi, ce se pretind a fi
mai tumultoase, mai pline de energie şi de acţiune, au
trecut în uitare pe Goga şi cântece lui, despărţindu-ne
pentru totdeauna de Aniţa Crâşmăriţa, de Crâşmarul
Nicolae, de vecinii lor, de preotul satului, dar mai ales de
Lae Chiorul.

„Ce-ar mai fi de lumea asta/ - Zise-alaltăieri vecinul –
/ Ca la nunta de la Cana/ S-ar găti din apă vinul?/ N-ar fi
bine, măi vecine!/ N-ar fi crâşme-atunci deloc,/ Şi
crâşmarul Nicolae/ Nu s-ar duce-n iarmaroc.../ N-ar mai
fi nici Laie Chiorul/ Ţie-l paza Maicii sfinte,/ Nici Aniţa-
Crâşmăriţa./ Şi ne-am prăpădi, părinte!...” 

De nu cumva om fi şi făcut-o, fără ca măcar să fi prins
de ştire.
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Paradisul dintre ceruri

De cum am intrat în defileul Oltului, parbrizul larg al
Opelului Vivaro s-a izbit fără sunet de-o suprafaţă cenuşie
şi apoasă, de care nu s-a putut desprinde până la Rahău.
Chiar şi-acolo, cele mai multe ceasuri ale zilei şi noaptea
întreagă le-am traversat asediaţi de ceaţă.

* * *
Pe când eram prin al doilea an de facultate şi începusem

să scriu proză publicabilă (şi, uneori, publicată), visam la
un volum de miniaturi, de schiţe aspre, care să se intituleze
„Locuri cu ceaţă”. Asta şi pentru că Mirela locuia pe-atunci
în bătrânul şi fermecătorul cartier Uranus, în apropierea
cârciumii cu nume şi atmosferă de Montparnasse,
„Motanul negru”, zonă a cărei demolare intempestivă a
îndoliat sufletul bucureştenilor. Deseori ajungeam sau
plecam de-acolo măntăluit de vălătuci ca de abur. Mă
simţeam izolat de întreaga lumea, singur cu visele mele de-
ndrăgostit.

A trecut o viaţă de-atunci. Dacă am fi avut un copil pe
vremea aceea, acum ar fi fost trecut de 40 de ani.

* * *
Către ceasurile prânzului se topesc, pe-aici, negurile,

dezvelind, în departe, şoseaua plină de TIR-uri şi câteva
coame de deal. Stau în Country Club şi privesc prin
geamurile înalte, din tavan până-n podea. Prin bucătărie
trebăluiesc Vali şi Iustina, în preajma pastramei de
căptrioară, a cârnaţilor de mistreţ, a iepurelui pus la
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fezandat, tăind ciupercile pentru Stroganoff-ul de diseară,
udat cu şampanie brută.

În periemtrul aceluiaşi domeniu larg, bornat cu pâlcuri
de mesteceni şi cu cireşi mult rămuroşi, în fabrica de
marochinerie „Rapel”, cu produse răspândite în toată
lumea, voi merge să aleg câte ceva şi pentru sufletele
noastre, dintre servietele, borsetele, genţile de umăr,
sacoşele de voiaj şi portofelele din piele aproape
mătăsoasă, dar şi lemnoasă, ai zice, de bovine.

Vine şi Mirela de la Cluj, cu bote-mpodobite ca-n
Ardeal şi cu câteva tapiserii pitice, de lână. Mâine porneşte
spre Pianu (de Sus şi de Jos), pe urmele Legiunii a XIII-a
Gemina, dar şi la marele târg de virşli – cârnaţi cu totul
speciali, făcuţi din carne de oaie, de vită şi de porc, aşa
cum numai aici şi prin zona Haţegului găseşti -, parte din
ei urmând să aştepte spre a fi gustaţi, după afinata zonei,
de sărbătorile iernii.

* * *
Lucrez din greu (dar şi cu greutate) la cărţi şi, când mă

simt ostenit, deschid volumele de proză scurtă ce m-au
însoţit aici, între Valea Sebeşului şi Mărginimea Sibiului,
într-o pustietate în care eleganţa şi rafinamentul aflate „La
Mesteceni” seamănă a Fată Morgană.

Şi Tolstoi (în „După bal”), şi Dostoievski (în „Micul
erou”) povestesc de petrecerile ruseşti fastuoase de la
jumătatea veacului al XIX-lea. Gândesc la faptul că marele
Feodor s-a născut în anul când, la noi, Tudor Vladimirescu
era sacrificat prin trădare.

Când şi când, mai ies să mă plimb prin curtea imensă,
cucerit de goana continuă a doi câini frumoşi, Grandy şi
Ricky, de alintătura pisicilor albe, negre şi vărgate, de
ţinuta englezească celor 16 cai din manej, mişcându-se ca
umbre graţioase pe sub perdeaua unei ceţe devenite
translucide.

* * *
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Dimineţi apăsate, chinuite de ceaţă. E timpul sucurilor
aspre, naturale, şi al filtrului scurt, tare. Urmează ceaiul
englezesc, obicei al casei. Muzică difuză, calmă. Sunt patru
zile de când n-am deschis televizorul. De la Bucureşti
primesc, din ceas în ceas, veşti despre mersul revistei şi,
apoi, despre melancolicul Ursu care, deşi îngrijit şi plimbat
de  prieteni, scrânceşte adesea, simţindu-se, în lipsa
noastră, un căţel părăsit.

* * *
Privit de pe o colină din apropiere, paradisul de „La

Mesteceni” apare, prin pâclă, luminat ca-n poveştile de
Sărbători, cu imensu-i brad împodobit, strălucitor, vizibil
chiar din şosea. Pare să ascundă o taină liniştită, dulce ca
clipa de reverie pe care ne-o mai strecurăm în suflete.

Măriuca, fata de numai doi ani a prietenului Constantin,
stăpânul locului – având un sfert de veac trăit în România
şi un altul în Anglia - însufleţeşte liniştea toropită, caldă şi
atotstăpânitoare  printre fructierele înalte şi pline, sticlele
cu J&B sau cu tequilla şi plante cu frunze tărcate şi grase,
înflorite ca vara.

* * *
În apropierea Sibiului, în livingul superbei vile a

marelui artist Ion Tămâian  (preşedintele filialei locale a
U.A.P., dar şi cel mai prezent român la marile expoziţii
internaţionale), apoi în atelierul său şi-n turnătoria de sticlă
unde-şi zămisleşte minunile nepreţuite, desluşim bucuria
maestrului de-a ilustra un nou volum al Mirelei,  şi chiar
de-a-i face coperta. Proiectul care se naşte e fascinant de-
a dreptul: o carte comună.  Două universuri fantaste
intersectându-se şi luminându-se reciproc, prin tot ce au
mai de preţ în linii, lumini şi simboluri. O decizie
aiuritoare, provocatoare pentru martorul pâtimaş care sunt.
Căutăm de îndată, prin preajmă, lucrări, forme, alegem
unghiuri. Ion are acum două „personale” în străinătate - în
Franţa şi-n Austria -, pregăteşte o expoziţie de grup la Sibiu
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şi-şi adună creaţiile pentru târgul din februarie viitor, de la
Frankfurt, unde va fi unicul reprezentant al României.

Se plănuiesc lansări – la Bucureşti, Giurgiu, Sibiu, Cluj,
poate şi Alba Iulia. În final, casa noastră, deja plină de
imaginările vii şi transparente ale lui Ion Tămâian, mai
primeşte în dar câteva globuri de sticlă, pictate în nuanţe
nelumeşti.

* * *
Acasă. Înapoi în camerele devenite birouri

neîncăpătoare, printre hârtii, proiecte, CD-uri, computere
exploatate cu frenezie. E ceaţă şi la Bucureşti. Paradisul
pare să alerge printre clăbucii de aer - de la Rahău la Pianu,
de la Sibiu în Capitală.

* * *
Chiar dacă prezentul ne este complice, ne bate tot mai

insistent gândul ca, încă în putere fiind, să ne-ntoarcem,
cândva, definitiv, la Giurgiu. Oraşul acesta e ca o radă la
care ne visăm acostarea - corăbii nebune de drum, dar
având încă dor de larg şi curaj pentru a-l străbate.

Ni-l dorim, însă, mai deschis culturii decât acum, cu o
mai trepidantă viaţă spirituală. Posibilităţi şi resurse există,
dar ele se cuvin a fi potenţate de idei, de iniţiative
spectaculoase, atrăgătoare, de imaginaţie viabilă.

* * *
Printre flori având culorile aprinse-n plină iarnă (încă

neaşezată pe deplin), printre făpturi sticloase, culori
desprinse din obiecte ciudate, într-o casă în care stăpânesc
doar cărţile – citite şi scrise -, doi giurguveni visează, într-
un capăt al Şoselei Viilor, la înseninarea unui Giurgiu
creativ. Chiar dacă-i vremea ceţoasă. Iubirea poate
înstăpâni soarele.
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“Mon cher, mi-e tare dor de dumneata”

Mi-a fost întodeauna greu să scriu sau să  vorbesc
despre Marin Preda,scriitor pe care l-am admirat nespus,
dar pe care nu l-am iubit. El însuşi făcea tot ce omeneşte
era posibil pentru a nu se lăsa iubit. Târziu, când a isprăvit
„Cel mai iubit dintre pământeni” , a înţeles câtă nevoie de
dragoste a avut şi cât de puţin a obţinut. Era  târziu. De
bucurie (pentru ceea ce scrisese) şi de  tristeţe (pentru
soarta sufletului său) a şi murit. Înainte de vreme. Înainte
de isprăvirea operei; cel puţin a „Delirului”.

L-am cunoscut pe domnul Preda, aşa cum îi  spunea
toată lumea, şi am avut şansa nesperată de  a-mi citi câteva
texte şi de a-mi vorbi despre ele. Era liniştit, acid, ironic,
departe de noi. Avea  perfecta cunoştinţă a valorii sale, avea
forţa independenţei şi a cuvântului de necontrazis, îi plăcea
să pozeze în ţăranul care de mult nu mai era, mulţumit fiind
de faptul că era socotit cel mai important prozator al
momentului, câştigând partide cu Eugen Barbu, marele şi
dârzul său rival. 

Moartea lui Preda a căzut ca o ghilotină  pe gâtul
literaturii române.

S-a fabulat mult pe marginea sa, dar au fost numai
poveşti, care, până la urmă, i-au întinat plecarea în
veşnicie, precedată şi anticipată de „Întâlnirea din
Pământuri”.

Marin Preda s-a deprins de timpuriu să scrie
capodopere. Apoi a dus-o tot aşa. Capodopere contestabile,
atacabile, dar scrieri peste care nu se poate trece. De la
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nuvelele care pregăteau „Moromeţii”, de la „Risipitorii” la
„Marele singuratic”, de la „Delirul” la „Cel mai iubit...”,
Preda s-a scăldat în lacul de cristal al admiraţiei generale. 

A fost adulat, asumat, respectat. S-a jucat, după propria-
i voinţă, cu intrarea sa în Partidul Comunist, l-a  înfruntat
pe Nicolae Ceauşescu pariind pe cartea literaturii
adevărate, a cochetat cu gloria, cu femeile pe  care le-a
iubit şi cu acelea care l-au iubit. 

După moarte, Preda zâmbeşte, în continuare, rar, în
colţul buzelor, biciuieşte lumea din preajmă şi se lasă
biciuit de ea. Iar eu, unul dintre mulţii care i-au fost, câteva
clipe de veşnicie, aproape, nu pot rosti decât ceea ce a scris
Adrian Păunescu la puţină vreme de la plecarea “Dincolo”
a maestrului: „Mon cher, mi-e tare dor de dumneata”. 

Un dor inconfundabil, profund şi, chiar fără dragoste,
adânc. Dorul de Preda este dorul de marea literatură, care
ne va tot bântui.
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Misterele “Ochiului”

Am ajuns, din păcate, aici, la „Taverna Viilor”, din
apropierea locuinţei mele, tot mai rar, în ultima vreme.
Prezentul devine, mi se pare?, tot mai ostil, tot mai
bulversant. Puţinele răgazuri sunt umplute cu nelinişti.
Totul în jur vuieşte doar a criză. Învăţ, lucrez, citesc, şi
refuz, încă, să mă tem în faţa tuturor ameninţărilor care-
mi sunt transmise – nu doar mie, Doamne fereşte!, ci
tuturor, ceea ce este mult mai grav – pe toate căile şi în
fiecare clipă. Aflu că vom trăi tot mai rău (cam asta înţeleg
eu prin “austeritate”, simplist - greşesc?), ceea ce nu e de
natură să mă bucure în vreun fel, şi nimeni nu e dispus să
ne ocrotescă în vreun fel, măcar cu o vorbă bună sau cu o
încurajare. Tonul acestor zile e încrâncenat şi scrâşnit - cel
puţin în presa pe care-o citesc, căci la televizor nu mă mai
uit de multă vreme; probabil că voi renunţa curând şi la
ziare. 

Vladimir Nabokov, în schimb, e liniştitor. Şi explică,
într-o prefaţă, pe îndelete, ce şi-a dorit cu acest minunat
roman-bujuterie: “Ochiul”. Iată:

“Aşa cum bine se ştie (ca să folosesc o faimoasă
expresie rusească), scrierile mele nu sunt numai dăruite cu
o totală lipsă a semnificaţiei sociale, dar sunt şi rezistente
la mituri; freudienii se agită avizi în jurul lor, abordându-
le cu oviducte (trompe uterine – n.n.) însetate, pufnesc pe
nas şi se retrag scârbiţi. Un psiholog serios, pe de altă parte,
ar putea distinge prin cristalogramele mele ce au sclipirile
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ploii o lume a disoluţiei sufletului, în care bietul Smurov
(protagonistul romanului – n.n.) există doar în măsura în
care se reflctă în alte minţi, care, la rândul lor, sunt plasate
în acelaşi ciudat, spectaculos, impas ca şi el. Structura
poveştii o imită pe cea a literaturii poliţiste, dar de fapt
autorul se dezice de orice intenţie de a păcăli, intriga, prosti
sau amăgi în alte chipuri cititorul. De fapt, doar cine se
prinde din prima obţine o adevărată satisfacţie din
OCHIUL. E puţin probabil ca şi celui mai credul cititor al
acestei poveşti care face cu ochiul să îi ia prea mult timp
pentru a înţelege cine e Smurov. Am făcut acest test cu o
englezoaică bătrână, cu două absolvente de facultate, cu
un antrenor de hochei pe gheaţă, cu un doctor şi cu copilul
de doisprezece ani al unui vecin. Copilul a fost cel mai
rapid, vecinul – cel mai încet.

Tema OCHIULUI este îndeletnicirea cu o investigaţie
care îl conduce pe  protagonist printr-un iad de oglinzi şi
se termină prin contopirea imaginilor. Nu ştiu dacă
plăcerea intensă pe care am simţit-o acum treizeci şi cinci
de ani (în 1930 – n.n.), potrivind într-un anumit model
misterios diferitele faze ale căutării naratorului, va fi
împărtăşită de cititorii moderni, dar, în orice caz, accentul
nu trebuie pus pe mister, ci pe model. A: “schimb, e
liniştitor. Şi ne explică, pe îndelete acestor zile e crâncen,
amen da de urma lui Smurov rămâne, cred, un sport
excelent, în ciuda trecerii timpului şi a cărţilor, a deplasării
de la mirajul unei limbi către oaza alteia (versiunea primă
a cărţii a fost scrisă în limba rusă, fiind, ulterior, reluată în
engleză – n.n.). Subiectul nu va fi reductibil în mintea
cititorului – dacă am citit corect această minte – la o
îngrozitor de dureroasă poveste de dragoste, în care o
inimă chinuită nu este doar dispreţuită, dar şi umilită şi
pedepsită. Forţele imaginaţiei, care pe termen lung sunt
forţele binelui, rămân neclintite de partea lui Smurov, dar
tocmai amărăciunea iubirii chinuite se dovedeşte a fi la fel
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de îmbătătoare şi înviorătoare cum ar fi cea mai extatică
răsplată a sa.” 

Povestea în sine este una de-o dezarmantă simplitate.
În centrul atenţiei unui cerc de bărbaţi stă frumoasa Vania.
Urmăritorul – „ochiul” – îl ţinteşte cu privirea pe Smurov
şi nu mai are niciun dubiu asupra sentimentelor acestuia.
E iremediabil îndrăgostit. „Mărturisesc că mi-a făcut mai
degrabă o impresie bună, în acele prime seri – spune
povestitorul. Nu era prea înalt, dar era bine proporţionat şi
energic. Costumul său simplu, negru, şi papionul negru
păreau să sugereze, într-un mod discret, un doliu secret.
Faţa sa palidă, îngustă, era de om tânăr, dar observatorul
atent putea desluşi pe ea urmele suferinţei şi ale
experienţei. Un zâmbet tăcut, cumva melancolic, persista
pe buzele lui. Vorbea puţin, dar tot ce spunea era inteligent
şi foarte pertient, iar glumele sale ocazionale, deşi prea
subtile pentru a stârni hohote de râs, păreau să deschidă o
uşă sercretă în conversaţie, aducând o neaşteptată
prospeţime. Te-ai fi gândit că Vania nu s-ar fi putut abţine
să îl placă de îndată, graţie acelei nobile şi enigmatice
modestii, acelei palori a frunţii şi supleţei mâinilor...”

Evident, naratorul – pe care-l ştim a fi oglinda lui
Smurov – este încântat de personaj. Dar ceilalţi membri ai
cercului îl privesc în mod diferit pe acelaşi Smurov.
Marianna îl consideră un ofiţer violent, în condiţiile în care
ea este o pacifistă convinsă. Sora Vaniei, Evghenia îl crede
un tânăr timid, fără mare experienţă de viaţă. Muhin, fost
ofiţer, la rându-i, l-a prins odată cu o poveste mincinoasă,
legată de gara din Ialta, în condiţiile în care în Ialta nu
exista gară. 

Marea încurcătură e provocată, însă, de apariţia
unchiului Paşa, aflat în trecere prin Berlin. „Paşa era
volubil, gălăgios şi curios.” Asistând, fără voie, la o
discuţie dintre acesta şi un medic, povestitorul află că
Vania îl adoră pe Smurov. Paşa spune, de fapt, în faţa
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tuturor acest lucru, urându-le fericire celor doi, după care
pleacă.

Toată şarada este descâlcită de  Evghenia, care,
revenind în salon după ce-l condusese pe Paşa, spulberă
misterul, adresându-se direct lui Smurov: „Vă rog, scuzaţi-
l pe unchiul, a început ea. Am fost destul de naivă să-i
povestesc despre Vania şi Muhin. Pesemne că a încurcat
numele. La început nu mi-am dat seama cât de senil este...”
Viaţa este însă mai complicată decât orice poveste şi infinit
mai diversă. Smurov, cu tot interesul pe care-l arăta Vaniei,
pusese ochii pe servitoarea lui Hruşciov, o fată de doar
optsprezece ani, specializată în „jocuri destrăbălate ale
dragostei”. Dar şi logodită cu un altul, pe deasupra. Însă
fata mai avea şi obiceiul să fure din garderoba intimă a
Evgheniei, dar şi din dulapul lui Hruşciov, ceea ce l-a pus
într-o situaţie delicată pe Smurov, care a venit într-o seară
purtând o superbă cravată albastră a acestuia. Până la urmă,
servitoarea e gonită şi i se pierde urma.

Smurov rămâne până la sfârşit o necunoscută. Nimeni,
însă, nu pare preocupat să afle adevărul adevărat despre el.
Există, astfel, în roman mai mulţi Smurovi, fiecare cu
identitate şi viaţă aparte. Jocul oglinzilor e năucitor, dar nu
şi obositor. Neîntrecut maestru al nuanţărilor, dar şi al
simetriilor greu de intuit de la o primă vedere, Vladimir
Nabokov creează, cu „Ochiul”, o mică bijuterie.
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Sosie tristă peste poate

Vizavi de blocul în care stau, la Bucureşti, îmi petrec
unele ceasuri de seară pe una sau alta dintre cele două
terase vecine, liniştite şi ospitaliere. Într-o seară, poposind
la o masă a uneia dintre ele, am avut un veritabil şoc. Chiar
în faţa mea – m-am văzut pe mine! De-asta nu scriu azi
despre vreo carte, datorită acestui eveniment.

Era, la o masă, un bărbat cam de vârsta mea, cu barba
pe care o purtam pe vremuri, singur, citind ziare şi cărţi.
Am constatat că pleacă ultimul din crâşmă. L-am urmărit
şi am să-l urmăresc în continuare. Chiar şi acum, când
scriu, mi-e în apropiere. Îl simt ca pe o sosie tristă peste
poate.

Aşa voi fi fost şi eu, odinioară. Nu simt compasiune faţă
de el. Îl privesc, numai, mângâindu-şi tâmpla stângă şi
privind într-un departe, ca halucinat. N-am îndrăznit să-l
abordez. (Şi pe mine m-ar fi deranjat o asemenea insolenţă,
chiar născută din cele mai bune intenţii, cele care pavează
drumul spre Iad.) Mi-e drag să mi-l imaginez, trezindu-se
dimineaţa, puţin speriat de liniştea din preajmă ori
ajungând noaptea într-un pat şi trăgându-şi, spăimăcios,
pledul peste ochi. Nu se uită la televizor şi nu ascultă radio.
E prizonier al literei tipărite. Cred că e şi cam ciufut, deşi
are o privire blândă, iar pungile de sub ochi spun despre
un nesomn care ar putea fi şi creativ.

Sunt de-a dreptul îndrăgostit de această bizară apariţie.
Nu mă mai satur să-l privesc, furiş, pe acest bărbat matur,
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căruia-i sesizez înseninări copilăreşti. Se joacă de-a viaţa cu
însăşi viaţa lui. Am trăit experienţa asta, pentru care destui
tâmpiţi m-au batjocorit, ba chiar şi deplâns – cu falsitate,
evident - , ceea ce este încă mai grav, adică mai jignitor.

Dar singurătatea poate fi uneori o rană fecundă. Nu ştiu
ce va rodi din sosia mea. Pe mine singurătatea m-a întărit,
m-a făcut indiferent la minciuni. Am evitat, astfel, cu oareşce
graţie, proştii. Eram într-o lume în care fudulia nu putea
pătrunde. M-am şi complăcut – viciu dulce – în postura de
paria. Am sorbit, picătură cu picătură, veninul pe care singur
îl produceam. Ca o viperă sărutându-şi cornul otrăvit. Mă
priveam cu alint, fără să mă detest. Ştiam că traversez o
etapă, că suport o penitenţă autoimpusă, nimic din astea
neavând de-a face cu căderea.

Despre desprinderea de mine, de fapt, aş fi vrut să spun.
Dar, spre a o face liniştit, o amân pe mâine. Şi nu voi mai
reveni la ea.

* * *
Vorbeam despre singurătatea tăcută a unui om care, fizic,

îmi seamănă aproape perfect. Îl socotesc sosia mea. Citeşte
în permanenţă, în restaurantul din faţa casei mele, şi
dezleagă cuvinte încrucişate. Am auzit că ar fi fost profesor
de matematici. Dar ce contează? Are cărţi cu el, are prieteni
care îi aduc, mereu şi mereu, cărţi. E sărac, desigur, dar încă
are amici.

Nu sunt mulţi cei care ştiu să se bucure de asemenea
delicii ciudate, indigente pentru cei mai mulţi. Pentru cei
dedicaţi confortului. Acela banal, al blazatei  bunăstări
aparente. Singurătatea aspră, abruptă, te aşează faţă-n faţă
cu tine, cel care eşti cu adevărat.  Ea nu minte, iar severitatea
sa e mereu exemplară.  Cei care-au dat acest examen cumplit
nu sunt favorizaţi, ci doar ajung faţă-n faţă cu ei înşişi.
Proba, în sine, e groaznică. Uneori distrugătoare. Nu o
recomand celor slabi de constituţie, dar mai ales celor săraci
cu duhul. Austeritatea şi puterea de-a îndura priveliştea
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stelelor ce cad siguratice determină, până urmă, împăcarea,
nevremelnică, a conştiinţei cu adâncul său, inalterabil.

Pericolul mare, nespus (din superstiţie), al singuraticilor
e disperarea, Sluţitoare ca o febră, fără de putinţa de-a fi
egoistă. Atacă totul. Atunci ai de optat între fiinţă şi
demenţă. E momentul-cheie. Dacă l-ai depăşit, parafând
împăcarea cu sufletul dus pe coclauri, deţii şansa renaşterii.

E complicat, complicat din cale-afară să pătrunzi
gândurile acelui bărbos, tăcut şi singuratic, de la masa
dimpotrivă. Fascinant e să le bănuieşti, să te-amesteci
printre trăirile lui amalgamate, să-i intuieşti resursele care-
l păstrează lucid. Literele! Aici e scăparea. În fiecare rând
parcurs, savurat ca şi cum ţi-ai mai administra încă o fiolă
de morfină.

Şi prăbuşirea are farmecul ei, dacă ai învăţat la vreme să
plonjezi. Fie în necunoscut, fie în abisul pe care fiecare ni-
l construim cu voluptate. Cei care se clatină nu vor deprinde
căderea, dulce precum alunecarea mierii pe urdiniş.
Picătura creatoare prin forţa care deformează. Gândul rău,
pervers, are conotaţiile lui creative. Urâtul are propria-i
estetică. Dobitocia – nu. Aşadar nu poţi fi singur cu adevărat
– asta voiam să spun, de fapt – dacă eşti prost. Tâmpenia
impune reguli de asociere. Şi nu cunoaşte revelaţia
relativizării.

Sosia mea se pregăteşte să plece înspre marea
singurătate care-o aşteaptă. Îşi ţine fruntea-n mâna dreaptă
şi priveşte galeş către punga de plastic în care-şi va
rostogoli cartea citită. Urmează încă o noapte. Încă una. Pot
să-l văd zvârcolindu-se în somn, asudând, nemulţumit de
el şi de lumea pe care-o suportă şi care nu-l vrea. Dar va fi
tot el, tristul său stăpân, din cale-afară. Va reveni la masa
care-l ştie primi, mormânt generos, acoperind o umbră a
trecerii sale prin lume. Mă doare, privindu-l, desprinderea
de mine.

Dan Mucenic62



Nausicaa la Auschwitz

Este a treia oară când parcurg, la literă, din 2002 încoace,
„Cititorul” de Bernhard Schlink, roman fără strălucire
aparentă, dar provocator prin adâncimile de gând ascunse în
spatele unor aparenţe cenuşii, nespectaculoase.

„Cititorul” pune, dintr-o perspectivă specială – dubitativă,
intelectualizată şi, totodoată, profund umanizată – problema
implicaţiilor Holocaustului, topite în conştiinţele celor care
l-au provocat, i-au supravieţuit sau i-au urmat.

Michael Berg, un adolescent de 15 ani, bolnav de
hepatită, se îndrăgosteşte de Hanna, femeie de 36 de ani,
enigmatică, autoritară şi plină de slăbiciuni, concomitent.
Iniţierea erotică, transformată iute într-o experienţă
profundă, ritualizată de obligatoriile libaţii comune, dar mai
ales lecturile cu voce tare ale lui Michael, de care Hanna
devine absolut dependentă, ia sfârşit odată cu inexplicabila
dispariţie a femeii. Ce-i drept, ea îşi îndeplinise, cu rigoare
şi aplicaţie, menirea – acela de a-l transforma pe imberbul
şcolar într-un bărbat adevărat, ce-i drept, încă fragil şi
obsedat de un singur model feminin (transformat, ulterior,
de el, în prototipul Nausicaa).

Peste ani, studentul – pregătindu-se să devină jurnalist –
Michael o regăseşte pe Hanna într-o boxă a acuzaţilor, în
postura de fostă supraveghetoare SS la două lagăre –
Auschwitz şi Cracovia. Demnă, pledându-şi propriul adevăr,
dar consimţind că scrisese un document compromiţător,
fosta profesoară de amor e condamnată la închisoare pe
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viaţă. În acele moment, cel care continua, fără să
conştientizeze, s-o iubească, îi descoperă, punând cap la cap
amintiri şi tâlcuri ale unor întâmplări trecute, marea taină:
Hanna era analfabetă, dar prea mândră pentru a-şi
recunoaşte acest inofensiv handicap.

Eşuat într-o căsnicie din interiorul căreia continuă s-o
caute pe Hanna, fără a o găsi, divorţează, renunţând la o
carieră de avocat, procuror sau judecător şi preferând să se
specializeze în istoria dreptului. Aflând, într-un târziu, unde
se află Hanna, Michael reîncepe să citească, pentru ea, cu
voce tare, trimiţându-i benzile la închisoare, fără vreun rând
de explicaţie. Cu timpul, primeşte la rându-i, bilete de la
Hanna, scrise întâi stângaci, apoi tot mai atent caligrafiate.

După 18 ani de detenţie, Hanna urmează a fi eliberată. E
o bătrână grasă, care şi-a abandonat de mult excesiva grijă
din tinereţe pentru curăţenie şi parfum intim. Michael o
revede, îi pregăteşte revenirea în societatea normală, dar în
chiar noaptea de dinaintea ieşirii definitive din celulă, femeia
se spânzură.

Romanul curge lin, fără a prevesti, mult timp, marele şoc,
pe care-l pregăteşte cu grijă. Apoi, el se desfăşoară doar în
interiorul celor două personaje, putând fi doar bănuit de
cititori. E o carte care se citeşte, întâi de toate, cu imaginaţia.
Ce-a simţit Hanna, atunci când îşi dă seama că Michael a
aflat că a fost înşelat tot timpul, spunându-i-se că are glas
plăcut, necum că ascultătoarea sa nu ştia să citească? Cum
de s-a decis Hanna, în închisoare, să înveţe să scrie, şi mai
ales de ce? Cum de s-a hotărât Michael să-şi reînceapă
lungile lecturi şi ce gânduri nutrea pe când şi le imprima?
Ce cărţi s-a decis să-i citească şi din ce raţiuni?

O parte dintre răspunsuri pot fi găsite, formulate evaziv
ori numai sugerate, după o lectură atentă a roamanului, care
impune prin sobrietatea scriiturii, în contrast sfâşietor cu
tensiunea lăuntrică ce domină existenţa celor doi nefericiţi
protagonişti.
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Anghelache şi absurdul

Am regăsit un editorial al lui Nicolae Manolescu din
„România literară”. Scria laudativ despre un volum, „Anti-
Caragiale”, apărut pe atunci într-o a doua ediţie (rara avis!)
la editura „Cartea Românească”. Autorul lui se numeşte
Gelu Negrea. Mărturisesc a nu fi reuşit să ajung în posesia
acelei cărţi şi regret mult acest fapt, din două motive.

Primul îl reprezintă chiar autorul. Pe la începutul lui
1992, când selectam şi antrenam echipa de gazetari care
urma să editeze cotidianul „Universul Bucureştilor”, m-a
abordat un bărbat ceva mai în vârstă ca mine, blond, cu
tunsură leonină şi purtând ochelari. Părea cuminte şi
tenace. Aşa s-a dovedit şi ulterior a fi. N-a mai fost nevoie
de recomandările doamnei Mateianu (soţia regretatului
mare fotbalist şi antrenor), care era şefa de personal a
societăţii care edita ziarul. Blondul ochelarist, pe nume
Gelu Negrea, mă convinsese îndeajuns. Mi-a fost secretar
general de redacţie şi apoi adjunct la conducerea
publicaţiei, ceea ce a şi rămas după ce, în urma mea, a venit
şef Dinu Săraru. I-am mai văzut, apoi, numele prin casetele
redacţionale ale unor gazete preponderent de stânga. Am
aflat că, filolog fiind, a mai făcut şi regia de teatru, după
care, retrăgându-mă la Giurgiu, nu am mai aflat nimic
despre el.

L-am regăsit, spre marea-mi bucurie, lăudat fără rezerve
de Nicolae Manolescu! Dar, dincolo de asta, al doilea
motiv dintre cele de care vorbeam este chiar textul, tot
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despre Caragiale, pe care Gelu l-a publicat în acelaşi număr
al „României literare”. E vorba despre o seducătoare
investigare a resorturilor psihologice care au determinat
producerea celei mai misterioase sinucideri din literatura
noastră: cea a casierului Anghelache din cunoscuta
„Inspecţiune”. Gelu Negrea procedează cu tact şi
inteligenţă, înlăturând abil toate argumentele formulate
până la el de critica literară, conform cărora ciudatul gest
era pus pe seama unei revolte intime a funcţionarului faţă
de cei care veneau în control în mod haotic, neîncercând
să prevină delapidările eventuale, ci doar să le consemneze
şi să le sancţioneze. Demonstraţia este subtilă şi
spectaculoasă, într-un crescendo cu valenţe poliţiste.

Ce rezultă din toată dezinvolta demonstraţie de lectură
„la literă” a lui Gelu Negrea? Că Anghelache şi-a dat
seama că era un potenţial infractor, precum cel care fugise
deja după ce furase, şi că, oricât s-a străduit (şi a reuşit) să
reziste tentaţiei, oricât s-ar mai strădui, odată şi-odată
demonul din el tot va răbufni. Pentru a nu ajunge acolo, îşi
pune capăt zilelor, curat (încă) şi demn. 

Probă veritabilă de psihologie abisală aplicată. Banalul
Anghelache capătă aură. Devine nu doar profund, ci de-a
dreptul demonic în dorinţa oarbă de-a rămîne angelic,
ferindu-se de păcatul de care ştia bine că nu va scăpa. Dar
săvârşeşte, terorizat de simţul onoarei, un alt păcat, încă
mai mare. Numai la ilustrarea teoriei gradualităţii păcatului
nu credeam a se fi gândit vreodată Caragiale! (Sau, cine
ştie?...) Însă demonstraţia e strălucită, cuceritoare şi, până
la urmă, convingătoare.

Să fie Anghelache un personaj cu posibilităţi de
autoreglare intimă superioare celor ale marilor personaje
din literatura universală? Nicăieri şi niciodată un om nu s-
a sinucis, cred, pentru că nu a păcătuit, ci ar putea s-o facă,
dar doreşte să evite posibilitatea (transformată în
certitudine utopică, însă paralizantă). Ce s-ar fi întâmplat
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cu o lume plină de asemenea Anghelache abisali? Probabil
că ar fi fost curată, dar pustie!

Noroc, aşadar, că Anghelache este bizara excepţie care,
departe de a o răsturna, confirmă regula, chiar dacă regula
e strâmbă. Gelu Negrea are o intuiţie artistică din care se
poate ivi, dacă nu cumva s-a şi întâmplat, un critic literar
de excepţie.
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Caligrafia fiordurilor

Trei ani la rînd, în perioada 1945-47, premiile Fundaţiei
Regale destinate poeţilor tineri, încă needitaţi în volum,
intrau, pe rând, în posesia lui Constant Tonegaru, Geo
Dumitrescu şi Mihai Crama, cu toţii reprezentanţi de
seamă ai aşa-zisei „generaţii pierdute” (mai curând
întrerupte şi luate de la rosturile ei). La primul dintre ei
vreau să mă refer în continuare, mai ales că nutresc o
admiraţie veche şi constantă pentru versurile sale aeriene,
zigzagate, pline de nelinişte fără istov.

Greu de găsit, însă, scrierile sale! În afară de volumul
de debut, de ediţia din 1969, „Steaua Venerei”, datorată
prietenului său Barbu Cioculescu şi de „Plantaţia de cuie”
(Editura Vinea, 2003, în colecţia „Ediţii definitive”),
îngrijită de acelaşi şi beneficiind de un excelent studiu
critic semnat tot de B.Cioculescu, nimic. Aşa încât opera
acestui poet chinuit de viaţă, mort cu trei zile înainte de a
împlini 33 de ani, în 10 februarie 1952, este, practic,
necunoscută marelui public. Ceea ce reprezintă, aşa cum
singuri veţi putea constata, o mare pierdere.

Trecând de sub tutela lirică, iniţială, a lui A.T.
Stamatiad, sub aceea a lui Dimitrie Stelaru, cu care a
împărţit vreme bună locuinţa de pe strada Al. I. Cuza nr.
13 din Bucureşti, cultivat de Eugen Lovinescu, iar mai
apoi, de Al. Rosetti, Şerban Cioculescu şi Vladimir Streinu,
prieten bun cu Mihai Crama, Pavel Chihaia, Teohar
Mihadaş, dar şi cu alţi poeţi ai vremii sale, Constant
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Tonegaru a dus o existenţă cu adevărat boemă, având cultul
libertăţii nelimitate (nu doar de expresie poetică), simţ al
tragicului, dar şi al farsei. Veşnic îndrăgostit, acest lungan
cu ochelari şi pantofi cu tălpi de anvelopă a făcut, fără vină,
cunoştinţă cu închisorile comuniste, de unde s-a ales şi cu
traumele care i-au adus sfârşitul, la doar trei luni după ce
fusese eliberat.

Poemele sale, caligrafiate în nenumărate variante, par
explorări ale fiordurilor sufleteşti în care tot rătăcea,
căutându-le sensurile. Iată unul dintre ele, „Portul înfipt la
Nord”: „În loc de cerneală cu penumbra portului înfipt la
Nord/ am scris un poem despre citadinii dărâmaţi ca nişte
popice/ pe cheiul îngheţat unde aşteptau o contrabandă
celebră/ cu temperatura anotimpului unic de la tropice.//
Aici vremea este şi acum rece şi aspră ca o piatră de
ardezie/ iar oamenii persisită în obiceiul de a cădea
pretutindeni subit;/ ziarele sosesc de-a valma – câteodată
treizeci lunar/ aşa că nu apar ediţii speciale să se afle cine
a murit.// Peste piraţii cu puşti cu feştile care prădau de
iluzii epavele/ lângă rocile unde renii umblau pe coarne
cu facle de mult/ umbra unui automobil 905 trecea râzând
dramatic/ de poveştile astea teribile care nu se mai
ascultă.// Eu făceam caligrafia fiordurilor călcând foarte
mirat/ de oceanul hotărât să deschidă cataloagele
carbonifere din stânci;/ mai încolo sunetele paşilor mei
lipite temătoare de urme/ veneau fidele fiindcă întotdeauna
le-am dat sensuri adânci.// Mă mira îndeosebi căderea
eroică a oamenilor trişti/ ca şi cum proclamau
Independenţa de Frig cu braţele ridicate/ spre parapetul
aurorei boreale unde înfloreau mandarini/ din gândurile
lor în forme cât se poate de bizar congelate.// Pe înălţimea
lui păsări ibis etalau penaje roşii şi sacre/ deasupra
poemului acesta descriptiv cu faraoni în exil;/ pe un ac a
cărui gămălie este însăşi Steaua Polară/ sufletele lor şi
acum se suprapun spre constelaţii docil.”
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Sunetul şi tăietura versurilor aduc mult cu acelea ale lui
Geo Dumitrescu, atâta doar că suflul liric al lui Constantin
Tonegaru are altă amplitudine, iar discursul – altă ţintă. N-
ai putea crede că un tânăr ca el, sfios, cel mai adesea, ar fi
putut să pună la cale, pe când era gata să împlinească 27
de ani, un episod precum cel relatat, însoţit şi de înscrisul
respectiv, de Barbu Cioculescu, mai tânăr cu opt ani decât
el. Merită repovestit.

În februarie 1946, aşadar, criticul Şerban Cioculescu
primeşte o misivă de la poet, sunând astfel: „Vă rog,
domnule Cioculescu, să mă iertaţi de neplăcerea de
care se fac aducătoare rândurile de faţă, dar altcum 
n-am avut încotro să-mi iau lumea în cap. În astfel de
vremuri preocuparea de sine lasă puţin timp pentru
alţii; printre picături totuşi, nădăjduiesc că-mi puteţi
împlini întocmai cele din urmă dorinţi, lucru ce-l
împărţiţi cu domnul Vladimir Streinu pentru ca să nu
fiţi împovăraţi şi pentru ca unul să se ocupe de
lichidarea celui care a încercat să fie poet, iar altul de
lichidarea omului care a fost prea ştergătoare de
picioare.

Ca să fie uşurată ducerea până la capăt a unui destin
care a strivit un om, este voia mea ca să-mi fie ars
trupul aşa cum voi fi îmbrăcat în pijamaua de casă,
cenuşa lepădată pe gropile de gunoi din preajma
crematoriului. Vă rog să faceţi demersurile necesare
pentru obţinerea sumei cu care să fie achitat preţul
combustiunei. Refuz orice fel de ceremonie, religioasă
ori de altă natură şi nici să nu mi se aducă flori. În
schimb, ca să nu se plictisească puţinii amici şi trecători
care eventual ar participa la incinerare, să fie difuzată
de pe discuri muzică de jazz. Din vânzarea hainelor ce-
mi rămân, să se pună un geam pe care l-am spart din
greşeală la uşa camerei pe care am locuit-o la domnul
inginer G. Fratoştiţeanu din str. Sofia nr. 2, deoarece
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nu vreau să las în urmă neplăceri. Paltonul să fie
încredinţat domnului V. F., mama cunoaşte chestiunea,
e un om necăjit şi e ultima oară când o mai supăr.

E fără îndoilaă la mijloc şi o poveste tristă cu nişte
ochişori albaştri, dar n-are importanţă.

Timpul, mai ales acela care va veni, va hotărî dacă
mi-am lăsat ori nu semnătura pe nisip; vreau să spun
dacă puteam să mă bucur şi eu cât de puţin de o viaţă
mai tihnită, dacă sufletul meu trebuia să fie scutit de
scuipatul orişicăruia. Călduroasei dumneavoastră
prietenii simţită târziu, aşa cum o merită: o primă dar
şi ultimă strângere de mână, la acest început de iarnă
şi sfârşit de cântec. Tonegaru.”

Poetul îşi tăiase venele cu adevărat, luase un somnifer,
însă nu pierduse din vedere să şi sune apoi, pentru a-şi
anunţa presupul deces, care nu s-a produs.

Constant Tonegaru ştia să privească în juru-i cu tragism,
având ochii larg deschişi la fiecare amănunt, dar să se şi
desprindă de orice urmă de patetism, alunecând, cu graţie,
în ludic, ca-n această „După-amiază”: „Tramvaiul vechi
era tras pe linia moartă,/ la o casă o fereastră era deschisă
la etaj;/ era cald, prea cald şi copiii de joacă obosiţi/ ca
îngerii ce se întorc cu stelele de la păscut/ aşteptau să
spună o poveste tramvaiul/ Tramvaiul în care o pisică a
născut.// Pe străzi strigau colportorii:/ -Preţul pâinii
rămâne neschimbat./ Undeva sunau trompete militare/
chemând îngerii la raport pe un nor foarte înalt/ iar
trecătorii cu tocuri de gumă/ sigilau umbrele caselor pe
asfalt.// La un etaj o femeie îşi lipea sânii/ de cristalul unei
oglinzi;/ era cald, prea cald, copiii supăraţi/ pe tramvaiul
ce nu le-a spus ceva nou/ au scris pe platformă c-un cui/
un cuvânt de ocară: BOU.”

N-am, din păcate, cu ce ilustra acest articol, lipsindu-
mi, pe moment, în locul unde mă găsesc, o fotografie a lui
Constant Tonegaru sau a coperţii vreuneia dintre (prea)
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puţinele ediţii ale operei sale. Sper să reuşesc acest lucru
mâine, când vom continua drumul prin labirintul unei
poezii ca de abur colorat, prins într-o reţea de sârmă
ghimpată.
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Logica viului

Scrie Gellu Naum: „Era un timp acid şi înnebunitor/
Cineva întreba Ce faceţi acolo jos în întuneric”. Versurile
acestea încheie „pohem”-ul ciudat şi mult incifrat care se
cheamă „Tatăl meu obosit”. Sunt stihuri îmbolnăvite de
otrava pe care chiar ele o nasc: moartea însăşi.

Orice timp ce-şi presimte sfârşitul devine acid.
Înnebunitor îl fac speranţa şi/sau disperarea. Căci timpul
oricăruia dintre trăitori este o înşirurire de timpuri speciale
– un fel de „timpişori” având, fiecare, propria-i masă
energetică. Timpul însuşi – simbolizând omul aflat în
Marea Trecere – este energie comprimată în clipele care
ne decid situarea între punctele cardinale ale vieţii.
Poziţionarea noastră unică şi inconfundabilă.

„Ce faceţi acolo, jos, în întuneric?” – tot suntem
întrebaţi din chiar momentele ce ne premerg venirea pe
lume. Iar răspunsul este de aşteptat până la scurgerea
definitivă a timpului ce ţi-a fost dat. Rareori se-aude zvon
de răspuns. Căci noi facem (mai) nimic(uri) „acolo, jos, în
întuneric”.

Dar frisonăm în faţa timpului înnebunitor ajuns către
limanul ce poate conduce spre altundeva sau spre niciunde.
Încheierea unei etape care ascunde un început vălurind în
departe şi învăluit de ceţuri împotrivindu-se blând şi ferm
privirii este reala tensiune existenţială. Este nodul dintre
semnele desluşite în liric somn hipnotic de Nichita
Stănescu.

Pătrunderea dintr-un timp în altul – asta însemnând
atingerea, fie şi inconştientă, a misterului întrepătrunderii
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timpurilor – reprezintă certitudinea viului, pecetluirea
înţelesurilor lumii reale. Cei care simt toate acestea stau
sub zodia, de aleasă stirpe, a logicii viului. Ceilalţi – mulţi
şi nefericiţi – sunt robi ai aparenţelor. Ei văd fără să
descopere, dintr-o obişnuinţă care-i însoţeşte pretutindeni,
dar de a cărei existenţă (şi nimicnicie, totodată) n-au ştire.
Sunt văzătorii de privesc fără-a zări, cei pe care-i
deplângeau Blaga şi Borges.

Marii poeţi n-au nevoie de cuvinte multe. Printre ei se
numără şi Gellu Naum. Dar vorbele lor sunt răvăşitoare,
devastatoare, obligând mintea – mai curând decât sufletul
– să privească adânc în ea însăşi. Exerciţiul de a citi poezie
spre a te pătrunde de ea pe de-antregul este istovitor, dar
generos cu acela care-l practică. Îi oferă adevăruri neştiute
până atunci despre el însuşi. Îl dăruieşte cu dureri
alintătoare. Îl poartă printre vârste, idei şi amintiri. Îi
dăruieşte o lume. Sau cleştarul oglinzii în care să se poată
privi cu limpezime.

Efortul de-a intra adânc în carnea poeziei este mult
răsplătit. Dar aduce după sine şi dulcele blestem de-a
reveni, iar şi iar, acolo. Şi de-a urma destinul mereu
tânărului prinţ din  „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
moarte”, odată cu întoarcerea sa la casa părintească.
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Teatrul, cel veşnic subversiv

În multe dintre nopţile dormite la Izvoru îmi apar în vis
scene dintre cele mai diverse din nenumăratele spectacole
de teatru pe care am avut şansa de-a le urmări în viaţă. Îmi
spun că principala cauză este că, de ceva vreme, n-am prea
mai păşit prin sălile teatrelor, din varii pricini, nicidecum
că nu mi-ar mai fi dor de ele. 

M-a pasionat teatrul de copil, am urmat, ca amator, şi
nişte cursuri de actorie şi de regie, am apărut pe scenă în
diferite roluri, am scris câteva piese pentru elevii mei
adolescenţi şi am jucat în ele (în rolul profesorului,
evident), ba chiar am câştigat nişte premii. Am făcut, când
şi când, cronică dramatică, am scos, prin  anii 90, un număr
dintr-o revistă căreia-i spusesem „Spectacol” şi-n care-l
omagiam pe Ştefan Iordache, la a cărui petrecere prilejuită
de sărbătorirea zilei de de naştere am fost invitat, alături
de alţi truditori la numita publicaţie. 

Ca să nu mai spun că decembrie  1989 m-a prins, având
la activ un an de activitate, în secretariatul literar al
Teatrului de Comedie, acolo unde, preluând, cu avizul
vârstnicei sale soţii, numele unei reviste a lui Ion Anestin
din vremea când încă nu mă născusem – „Gluma” – am
editat, în pofida unei cenzuri adesea nemiloase, două
numere de revistă cu amintitul nume, în tiraje de câte o
sută de mii de exemplare,  rapid vândute, în care apăreau
Silviu Stănculescu (directorul de atunci al instituţiei), Ion
Lucian, Stela Popescu, George Mihăiţă, Ducu şi Iurie
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Darie, Iarina Demian, Virginia Mirea, Sanda Toma, Cornel
Vulpe, Aurel Giurumia şi încă alţii, iar printre semnatarii
textelor se numărau Radu Cosaşu, George Arion, Victor
Niţă, Cristian Ţopescu, Ovidiu Ioaniţoaia, Horia
Alexandrescu, Andrei Bantaş, Alecu Popovici, majoritatea
caricaturilor aparţinându-i inegalabilului Matty Aslan. 

Teatrele erau pe atunci, ca şi acum, în ultima vreme,
pline; biletele erau vândute cu săptămâni înainte de data
reprezentaţie,  iar actorii jucau cu o poftă nebună,
adăguând, prin mimică sau intonaţie, sensuri noi,
suprinzătoare, textelor încredinţate. Spectatorii se bucurau
de complicitatea ce le era propusă. Strâmbătăţile timpului
apăreau, pe scenă, şi mai strâmbe, stârnind un râs amar,
dar sănătos, eliberator.

Teatrul, cel veşnic subversiv, îşi împlinea menirea
exemplar. Menirea de-a ne arăta în ce lume trăim, care-i
sunt hibele acesteia şi unde ne plasăm noi, fiecare în parte,
în acest context. Asta pentru că în fiecare dintre noi trăieşte
un actor, mai dăruit cu har sau mai lipsit de el, intepretând
rolul propriei vieţi, admirat sau hulit pentru prestaţia sa
scenică. Teatrul este, o ştim cu toţii, o a doua lume, care
aşează în faţa aceleia pe care o numim reală oglinda
nemiloasă sau tandru-binevoitoare ce le arată oamenilor
adevărata înfăţişare – dincolo de şarje ori de simbolistică.

Am crescut, copil fiind, vrăjit de Teatrul la microfon. Şi
astăzi ascult interpretări celebre ale pieselor lui Cehov,
Caragiale sau Camil Petrescu. Dar simt cum, cu vârsta,
atracţia scenei – socotită ani buni un veritabil miracol – se
reduce, lăsând loc apelului la meditaţie şi amintire.
Speranţa în viitor, care este doar expresia unei posibilităţi
dorite, e înlocuită de certitudinile aducerilor aminte sau
evaluării mature a drumului parcurs, a figurilor ce mi-au
marcat existenţa, a făpturilor cărora încerc să le dau
adevărata lor dimensiune, dincolo de exuberanţa iniţială
sau de regretele momentului. Compun şi recompun, astfel,
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un spectacol unic de care greu mă pot desprinde, spre a
reveni în fotoliul spectatorului obişnuit, mereu emoţionat
de sunetul gongului ce vesteşte deschiderea cortinei.
Niciodată lăsarea ei.
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Drama mamei eterne

Am ajuns la străvechea mânăstire din Snagov către
amurgul unei zile din care numai vântul strecurat prin
pletele sălciilor bătrâne, străpungând luciul lacului, m-a
ajutat să ies zdravăn. Nisipul aleilor pare gata să dea-n
clocot. Doar în biserică e răcoare şi mirosul tare al crinilor
albi devine ameţitor. Mă aşez, e aproape seară, pe o bancă,
privind spre înaltul clădirii. A rezistat bine vremilor, ca şi
aceea de la Curtea de Argeş, în preajma căreia am petrecut
(sunt peste trei decenii de atunci) ceasuri multe de zăbavă,
în plină vară, citind până când se pogora adâncul întuneric.

Privind înapoi, în timp, ţin minte că m-am simţit teribil
de înciudat atunci când, ajungând să parcurg, printre
„Povestirile orientale” ale Margueritei Yourcenar, pe aceea
intitulată „Laptele morţii”, am constatat că autoarea a
preferat povestea medievală a turnului de la Scutari celei
a „monastirii Argeşului”, inifinit mai dragă mie.Acum,
revăzând textul scriitoarei franceze, înclin să-i dau
dreptate, dramatismul istoriei albaneze fiind superior celui
creat de poetul nostru popular.

„Povestiri orientale” leagă zece povestiri şi nuvele,
unele dintre ele, ca „Laptele morţii”, înrămate precum în
sadovenianul „Hanu Ancuţei”. Tânărul englez Philip Mild,
turist îndrăgostit de costa Adriaticii, priveşte, de pe terasa
unei braserii nemţeşti din centrul Ragusei, vânzoleala
trecătorilor. (Am trecut şi eu pe-acolo, prin Ragusa, în
2003, când era deja gata celebrul pod, lung de aproape o
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jumătate de kilometru şi susţinut de un singur pilon şi de
cabluri. Am stat şi eu la una din zecile de cafenele din Piaţa
Stradun, martoră a strălucirii vechiului oraş, care, într-o
vreme, rivaliza ca faimă cu Veneţia.) La o altă masă, îl
zăreşte pe colegul său de cabină de pe vaporul cu care
călătorea, inginerul francez Jules Boutrin, un bărbat în
vârstă, interesat de legendele locurilor pe unde colindă şi
care fusese, în chiar ziua precedentă, la Scutari, pentru a
vedea nişte turbine. (Scutari, astăzi cel mai mare şi mai
important oraş-port din Albania de nord, situat în preajma
lacului cu acelaşi nume, a fost, în străvechime, capitala
regatului ilir, sub numele de Scadar. De fondarea cetăţii de
aici e legată o legendă, asemănătoare cu aceea a meşterului
Manole şi de o aceeaşi imensă notorietate în acea regiune.
Se spune că turnul de la Scutari ar fi fost ridicat de regele
Wukaşin, de voievodul Uglieşa şi de tânărul Gojko, primul
cunoscut sub numele de meşterul Rad, femeia zidită între
pietrele clădirii fiind, conform legendei, soţia lui Gojko.
Turnul nu mai există, căci, aşa cum explică Marguerite
Yourcenar, „timpul, războaiele şi ţăranii de prin preajmă,
dornici să întărească zidurile gospodăriilor, l-au dărâmat
piatră cu piatră, iar amintirea lui se mai înalţă doar în
basme”.) Jules Boutrin începe să depene cumplita istorie,
aflată de la bătrânele din Scutari, fără să ştie, ca şi ele, a-i
numi pe eroi.

Trei fraţi munceau la ridicarea unui turn menit a veghea,
din înaltul său, apropierea, pe mare, a turcilor, mereu puşi
pe jaf. Nevestele lor veneau, pe rând, cu mâncare, bărbaţii
asudau cât era ziua de mare, numai că noaptea, vântul şi
vrăjitoarele din munţi le năruiau truda, „cum a năruit
cândva Dumnezeu turnul din Babilon”. De pe-atunci
legendele locului spuneau că rezistenţa unei zidiri nu poate
fi dată decât de aşezarea, la temelia ei, a unei fiinţe
omeneşti ori măcar a umbrei vreuneia, umbră care nu-i
altceva decât imaginea întunecată a sufletului acesteia. Aşa
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că fraţii se temeau ca seara, la lumina focului, umbra lor
să nu se proiecteze pe zidul ce nu se mai sfârşea. Ca să
ajungă a isprăvi odată construcţia, fratele mai mare le
propune celorlalţi doi să jertfească, a doua zi, pe nevasta
care va veni cu mâncare, oricare ar fi fost aceea. Şi, pentru
ca numai norocul să decidă, toţi trei s-au jurat ca, în
noaptea ce urma, să nu spună acasă nimic din cele hotărâte.

Învoiala, aparent cinstită, a fost tratată în mod diferit de
cei trăi zidari. Cel mare îşi dorea moartea nevestei, încurcat
fiind cu o mai tânără şi frumoasă grecoaică. Aşa că n-a scos
un cuvânt acasă, dar s-a trădat vorbind în somn şi fiind
auzit de soţie. Mijlociul, spre a forţa mâna destinului,
prefăcându-se supărat pe femeia lui, care, pasă-mi-te, cam
lenevea în timpul zilei, i-a poruncit să plece de dis de
dimneaţă la râu şi să stea acolo, cu peria şi cu maiul, până
seara, ca să-i spele toată îmbrăcămintea. Cel mic,
respectând cu inima strînsă jurământul, a oftat fără
contenire, vegheat de draga sa nevastă, care nu l-a întrebat
nimic.

Cea care urma să ducă mâncarea în ziua sorocită era
nevasta fratelui mijlociu. De cum s-a luminat de ziuă, ea a
dat fuga la femeia fratelui cel mare, rugând-o să meargă
dânsa la turn, întrucât porunca soţului e lege pentru ea. Dar,
nenorocire!, acesta acuză o afurisită de durere de dinţi, aşa
că singura ieşire era să meargă la lucrători soaţa fratelui
celui mic. Aceasta ia coşul plin cu merinde pregătite de
cumnatele sale („peşti din lac gătiţi cu miere şi stafide,
sarmale de orez în foi de viţă,  brânză de oaie şi plăcinte
cu migdale sărate”), le dă în grijă celor două copilul, de
curând născut, şi porneşte. 

La vederea celei ce se-apropie, fratele cel mare se
întunecă de necaz, mijlociul e fericit să şi-a salvat soţia,
iar cel mic, disperat, cere milă pentru nevasta sa fraţilor
lui. Văzând că nu poate fi vorba, cu niciun chip, de de
îndurare, mezinul scoate jungherul, dar este lovit cu
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ciocanul în ceafă şi ucis pe loc de fratele cel mare. Femeia
înţelege tâlcul situaţiei, cere, iniţial, clemenţă, dar,
văzându-şi soţul mort, îşi acceptă, liniştită, soarta. E
aşezată într-o firidă şi zidită cu încetul. Atunci când zidul
îi ajunge la sâni, ea cere să-i fie lăsaţi liberi, pentru a-şi
putea alăpta în continuare copilul. La fel şi ochii, spre a-l
putea zări. Şi, spune legenda, timp de doi ani laptele a curs
cu îmbelşugare, astfel încât pe piatra turnului au rămas dâre
albicioase, amintind trecătorilor prin acest loc, peste
veacuri, de tragica poveste.

Textul este scris impecabil, căldura stilului primei femei
din Franţa primită în Academia nemuritorilor, în 1980,
simţindu-se în fiecare întorsătură de frază. Povestea e, într-
adevăr, tulburătoare, întrecând-o în complexitate pe cea
românească. Dar, şi aici, ca şi la noi, jertfa trebuie să
aparţină celor mai buni şi mai curaţi. Acesta să fie,
dintotdeauna, blestemul care a lovit istoria Balcanilor? Aşa
cum meşterii lui Manole, cel care-i întrecea pe toţi în
inteligenţă şi pricepere, se bucură atunci când cea zidită
urma să fie Ana, şi fraţii albanezi n-au ezitat să-l ucidă pe
acela care-şi ţinuse jurământul şi care iubea şi era iubit cu
sinceritate.

Ar merita istorisite toate celelate „Povestiri orientale”,
dar las bucuria lecturii integrale a volumului celor care vor
dori să se apropie de cărţile importantei şi rafinatei
prozatoare  Marguerite Yourcenar, cea căreia editura
Humanitas i-a şi dedicat  o colecţie de autor.

Poate că, la vremea noastră, legendele par prăfuite şi
desuete, înţelesurile şi morala fiindu-le ştiute de toată
lumea. Parfumul lor, din timpuri uitate, nu mai încântă ca
odinioară. Sunt socotite anacronice, ecourile lor stingându-
se iute în sufletele tot mai uscate şi mai robite de real ale
celor de azi. Visători sunt tot mai puţini, iar iubitorii de
istorie se strâng în grupuri mici, exclusiviste. Cei care mai
prizează, uneori, aromele trecutului sunt socotiţi bătrâni,
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indiferent de vârstă. Dar, ceea ce e mai puţin ştiut şi rostit
este că numai aceia care-şi păstrează inocenţa şi sufletul
de copil au acces în lumea fermecată a poveştilor. Ceilalţi,
care nu vor pătrunde nicicând acolo, îşi vor simţi, într-un
târziu, inimile uscate şi vor pieri fără a fi cunoscut măcar
blânda îmbătrânire, care nu-i nimic altceva decât înţeleapta
înnobilare a spiritului, cel care pricepe drama eternei mame
din legenda albaneză ca pe jetfa supremă a femeii
născătoare, de când lumea însăşi a fost născută şi până
când ea se va pierde în neant.
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Nostalgia abandonării unei dragi profesii

Încă din primii ani de liceu am avut de ales, conform
pornirilor vârstei, ce s-au vădit a fi nesperat de statornice
– acoperindu-mi existenţa de până acum – între meseriile
de profesor şi de gazetar. Am început prin a o deprinde
pe prima, căreia, de la aproape 23 de ani, m-am dedicat
cu pasiune. A doua, mai vicleană, mi-a aşteptat
maturizarea şi şi-a cerut drepturile. Dar la 50 de ani am
redevenit profesor, la acelaşi liceu la care am învăţat şi
la care am poposit şi în primul stagiu didactic.
Constrâgerile financiare m-au obligat, după patru ani
(tot atâţia câţi poposisem şi prima oară la catedră), să
părăsesc iar învăţământul.

Astăzi sunt sigur că regret abandonarea acestei dragi
profesii, dar nu pot spune, date fiind conjuncturile
vremurilor, că am şi greşit. A fost şi este (mai ales azi) un
act de veritabil eroism să rezişti, numai mânat de pasiune,
în postura de dascăl. Or, se pare că eu n-am structură de
erou. Dar asta nu mă împiedică să meditez la condiţia
şcolii de azi, la condiţia profesorului şi elevului, la
ruperea lor tot mai evidentă de lectură, la abandonarea,
de către ambii, a obirctivului performanţei intelectuale.

Alătur, mai jos, câteva dintre însemnările aşternută în
ultima vreme şi regăsite în ceaslovul meu de la Izvoru.
Pornesc de la o carte ce-mi este foarte dragă (“Cercul
poeţilor dispăruţi”), pentru a atinge, apoi, câteva idei
iscate de această lectură. 
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Profesorul şi moartea

Noul profesor de literatură engleză al colegiului privat
cu numele pompos de Academia Welton, John Keating,
fost elev al şcolii, reprezintă, prin atitudinea şi
comportametul său, un veritabil şoc pentru elevii lui, nişte
adolescenţi robotizaţi de severitatea şi austeritatea vieţii
din colegiu. Neobişnuiţi să gândească independent de
cerinţele maturilor – dascălii şi părinţii lor -, cu orizontul
intelectual blocat de manualele rigide, studiate cu osârdie,
elevii sunt de-a dreptul fascinaţi de tonul direct şi de
libertatea de gândire spre care-i îndeamnă Keating. Deviza
lui de viaţă – „carpe diem” – este preluată cu entuziasm,
dar şi cu uimire de cei care-i devin de-acum nu elevi, ci
discipoli. „Trăiţi clipa! Făceţi-vă vieţile extraordinare!”,
îşi consiliază profesorul prospeţii adepţi.

Principiile de bază sau „stâlpii” şcolii, cum spun, cu
neascunsă mândrie, veteranii acestei veritabile cazărmi –
Tradiţie, Onoare, Disciplină, Exceleţă – sunt brusc
înlocuite de dorinţa năvalnică a tinerilor de a trăi cu
adevărat. John Keating le vorbeşte, apoi, cumva în taină,
spre a le spori curiozitatea, despre „Cercul Poeţilor
Dispăruţi”, un soi de organizaţie secretă (care dă, de altfel,
şi titlul cărţii scrise de Nancy H. Kleinbaum, după celebrul
film omonim, în regia lui Peter Weir), în cadrul căreia, în
decorul unei peşteri din apropierea colegiului, se trăieşte
cu adevărat liber, dezbărat de prejudecăţi, recitându-se,
permanent, versuri.

Adolescenţii devin, foarte curând, tot mai îndrăzneţi.
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Visează cu ochii deschişi, se îndrăgostesc, comit fapte ce,
până atunci, li s-ar fi părut nebuneşti, îşi întrezăresc
adevăratele vocaţii. Devin mult mai apropiaţi ca prieteni.
Îi uneşte Cercul şi misterul permanent din jurul acestuia,
mister pe care tot ei în produc, dar îl şi respiră cu voluptate.
Această decanonizare e privită cu suspiciune şi îngrijorare
atât de ceilalţi profesori, cât şi de părinţii elevilor, care nu
întrezăresc în ei maturii în devenire, ci doar copiii care au
fost.

Când unul dintre tineri îşi descoperă talentul actoricesc
şi primeşte rolul lui Puck din shakespearianul „Vis al unei
nopţi de vară”, lucrurile capătă o turnură de-a dreptul
dramatică. Oprit de asprul şi neînduplecatul  său tată să
mai apară vreodată pe scenă, băiatul se sinucide. Vinovatul,
arătat de toţi cu degetul, nu putea fi decât rebelul şi
nonconformistul profesor de engleză. Elevii sunt
constrânşi să depună mărturie împotriva lui, spre a fi astfel
izgonit din şcoală. Şi ei, cu inima strânsă, cu ruşine de ei
înşişi, o fac. Nişte adolescenţi care ajunseseră pasionaţi de
poezie, ba chiar şi scriind-o, sunt transformaţi, contra
sentimentelor şi voinţei lor, în nişte delatori de rând,
obligaţi la minciună.

Dar scena finală, a despărţirii dascălului de discipolii
săi, spală toată umilinţa şi durerea acumulată în sufletele
celor care ajunseseră să gândească la unison, fără
prejudecăţi. Triumful spiritului dezbărat de povara
cutumelor inutile spală toată tristeţea şi-i înnobilează pe
protagonişti, suiţi pe bănci, sfidând, încă o dată
regulamentele absurde, râzând şi plângând în acelaşi timp,
redescoperindu-şi sufletele dornice de libertate, de
dragoste, de frumos. 
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Spaima de cuvânt

Încerc să răspund unei întrebări-provocare, auzite tot
mai des în vremea din urmă:  constituie refuzul lecturii,
atât de vizibil în lumea cu care suntem contemporani,
vreun pericol real pentru prezent şi pentru viitorime? Aş
spune că pericole vizibile nu se întrevăd. Însă, în privinţa
celor lăuntrice, puteam avea de-a face (de nu şi avem, deja)
cu o veritabilă tragedie. Omul tinde a se desprinde şi
distanţa de sine însuşi. Gravitatea faptului e imensă, chiar
dacă anevoie decelabilă.

Sigur, cad – rând pe rând – poncife. Nevoia/dragostea
de lectură pare a fi unul dintre ele. Asta pentru că, oricât
ţi-ar fi de drag (sau măcar ai afirma asta, pentru că dă bine),
cititul e trudnic. Iar munca nu-i decât arareori – atunci când
rezonează cu bucuria cugetului şi-a simţirii – o satisfacţie,
ci mai curând o corvoadă. N-ai cum şi nici de ce să te
bucuri de ea, se poate spune.

Nu vreau să par nici pesimist, nici negativist. Dar sunt
un om care cunoaşte bine realitatea din şcoli. De aceea ţin
să atrag atenţia asupra unui pericol care mi se pare iminent:
teama – transformată în dispreţ – faţă de carte este semnul
cert al unui început de dezumanizare. Înseamnă rezistenţă
la Cuvânt. Ba chiar negarea lui, cel care, de fapt, a zămislit
lumea.

Nici apocaliptic nu intenţionez să-mi continui acest text
scris cu tristeţe. Poate că şanse de redresare există. Dar
devine, din păcate, un obicei transmis peste generaţii
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mimarea lecturii, adică înlocuirea cărţilor adevărate cu
surogate de serie. Şi în acest caz pericolul e mare, distrusă
fiind esenţa, fibra procesului citirii şi recitirii prin
îndepărtarea sa de realele valori.

Din fericire, am încă destui cunoscuţi care citesc.
Printre ei, numeroşi profesori de literatură. Citesc mult,
bine, spornic şi cu talent. Apetenţa pentru literatură a
început să devină, în ceea ce mă priveşte, criteriu de
selectare a celor cu adevărat apropiaţi. Uneori, chiar
singurul.

Îngrijorat că, din pricina viciului meu nepedepsibil de-
a citi, aş putea deveni pentru unii nesuferit, părându-le,
altora, un inadaptat, aştern aceste rânduri cu exces de
patimă. Sinceră. Dar poate că dracul nu-i chiar atât de
negru.

Mai vin, încă, la olimpiadele de literatură elevi care
uimesc prin bogăţia lecturilor, prin varietatea acestora, prin
profunzimea înţelegerii lor. N-ar fi deloc normal ca toţi
liceenii să se ridice la valoarea, obţinută prin trudă, atinsă
de aceşti olimpici. Dar se poate ceva mai mult decât acum.
Nu trebuie să ne sperie, dar nici să ne amuze, nenumăratele
„perle” desprinse din lucrările scrise ale elevilor şi
publicate de presă, cu voluptate, dar, evident, şi în
derâdere, căci mulţi dintre autorii lor le comit (şi)
intenţionat, ca gest de bravadă specific vârstei lor.

Una peste alta, lectura şi, implicit, cultura au devenit
reale probleme ale timpului nostru. Aparent, insolubile. De
nerezolvat, oricum, prin intermediul hazliului Pact pentru
educaţie, despre care s-a tot vorbit până ce-a fost uitat şi
care nu era decât o colecţie de şabloane şi de truisme. Ca
orice directivă elaborată fără profunzime şi pricepere. Bine
că s-a dus aşa cum a venit! 
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Nopți albe

”Însușirea cărților mari este că fiecare cititor este
autorul lor.”

Amelie Nothomb – ”Mercur”

Îmi spun, cu satisfacție neascunsă, că, nărăvit într-ale
reluării lecturilor, cum  m-am desprins a fi de foarte tânăr,
trebuie că voi fi fiind – dacă iau în serios afirmația din
capătul acestor rânduri – un autor prodigios. Și nu unul
oarecare. Ci acela care-a scris de câteva ori mai mult decât
Dostoievski, Camus ori Nabokov laolaltă, tot citindu-i, iar
și iar, cu înverșunare. Probabil că n-am geniul lor – îmi zic,
orgolios-glumeț - , dar mă simt în textele pe care ei le-au
așternut ca și cum mi-ar aparține; și nu adnotate, ci chiar
rescrise. Sentiment deosebit de tonic, recunosc.

Iar acum, când ninge aici, la Izvoru, ca peste
Petersburgul neîngrăditor decât de nopți albe ale
iubitorilor, oricât ar fi ele de tenebroase, oscilez între
”Anna Karenina”, ”Sonata Kreutzer” și tulburător poem
”Nopți albe”, scris cu cerneală de inimă.
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Dascălul şi talentul lecturii

Am rămas prieten, mă întânesc uneori şi stau bucuros
de vorbă cu foşti colegi, profesori de literaratură română,
nu doar din oraşele pe unde am adăstat, ci şi de prin alte
locuri din ţară. I-am cunoscut la început din scris, pe când
conduceam, la sfârşitul ultimului deceniu al veacului
trecut, reviste de învăţământ, precum „Examene”, „Şcoala
românească”, “Universul şcolii” şi, mai ales, „Tribuna
învăţământului”. Apoi, am avut prilejul să-i văd, pe unii
dintre ei, de aproape şi să schimbăm opinii. Ceea ce fac şi
azi, când mi se iveşte prilejul.

Deunăzi, primesc o scrisoare de la un dascăl din Ardeal,
care-mi confirmă un gând mai vechi, pe care şi eu mi l-am
conturat mai precis citind jurnalele unor mari scriitori, de-
aici şi de aiurea. Zicea prietenul: „Aşa cum există oameni
cu vocaţie de scriitori, sunt şi alţii a căror esenţială calitate
este de a citi cu har. Şi nu e vorba, în acest caz, doar de
criticii literari, ci de lectorii cu vocaţie. Printre ei este
neapărat nevoie să se numere dascălii de literatură”.

Ce-ar însemna să ai talent de cititor? Întâi de toate, cred
eu, să posezi o sensibilitate apropiată de aceea a autorului
de literatură. Apoi, să reuşeşti performanţa de-a citi
empatetic, adică de-a putea intra cu uşurinţă şi chiar trăi în
pielea personajelor imaginare ori de a-ţi apropia esenţa
eului liric. În fine, totul ţine şi de o cultură solidă în
domeniu, care să-ţi ofere posibilitatea de-a distinge
maestrul de discipol, de-a interrelaţiona texte, peste timpul
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şi peste spaţiul când şi în care au fost scrise. Nu e peste fire
de complicat, dar totul depinde de anumite imponderabile,
care n-au nimic de-a face doar cu dorinţa ori cu voinţa.
Toate acestea ar trebui să fie şi apanajul profesorului de
literatură. Ar trebui...

Dar mai cred că toate cele de mai sus alcătuiesc,
laolaltă, motivul pentru care există şi o anumită teamă, tot
mai lesne detectabilă în ziua de azi, faţă de slova scrisă,
chiar şi în ceea ce-l priveşte pe amintitul profesor. Litera
tipărită impune descifrarea unor anumite coduri, spre
deosebire de imagine sau de sunet, care se oferă ca atare.
(Asta pentru amatori, căci şi-n lumea acestor arte codurile
există, ba sunt încă mai numeroase şi mai complicate decât
în cazul literaturii.) Cititul obligă la efort intens nu doar de
înţelegere, cât mai ales de interpretare, solicitând,
concomitent, atenţie concentrată şi distributivă.

N-aş vrea să se înţeleagă, din cele de până acum, că-mi
propun reinventarea oului făcut celebru de Columb. Vreau
doar să punctez faptul că refuzul lecturii – în rândul
tinerilor, dar nu numai – vine nu doar dintr-o acută
desensibilizare a omului modern, ci şi din
dezintectualizarea şi aculturalizarea tot mai pregnantă a
acestuia. Iar profesorul prezentului este una dintre
ipostazele omului modern.

Implică acestă aprecire vreun pericol real pentru
contemporaneitate şi pentru viitorime?, pare a se interesa,
de dincolo de rândurile epistolei sale, dascălul ardelean.
Întrebare, în egală măsură, grea şi parşivă. Solicit timp de
gândire pentru asta.
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Patru picături de Borges

Sunt nopţi lungi când renunţ la orice altă preocupare şi
mă retrag în bârlogul lui Borges. Am încetat de mult să-l
mai citesc pe îndelete, filă cu filă, ci îi storc doar picături
din paginile dense şi mă pierd în ele.

„...Stilul amintirii, a cărui esenţă nu constă în
ramificarea faptelor, ci în dăinuirea unor trăsături
izolate.” („Palermo din Buenos Aires”, din volumul
„Evaristo Carrego” – 1930) Ce-i ăla – „stilul amintirii”?
Numai artiştii unici (chiar şi de ei socotiţi astfel) îşi pot
permite scoaterea în lume a unei asemenea sintagme.
Amintirea e pentru noi, cei obişnuiţi, numai o trăire – unică
sau repetabilă -, lipsită de vreun stil anume. Starea nu are
(ori doar aşa ni se pare nouă) amprentă stilistică; ea este o
efemeridă, traversându-şi condiţia ca atare. Condiţie ce
conţine, de fapt, propria-i esenţă, dacă e să rostim vorbe
mari.

Dar Jorge Luis Borges simte ceva ce nouă nu ne este la
îndemână, chiar dacă exersăm numita stare cu cele mai
diverse prilejuri: amintirea fixează unicităţi. Eternizează
clipe. Dă milenaritate gesturilor disparate sau cuvintelor
exhibându-şi, un singur moment, simbolistica energizantă.
Nu ne amintim lanţuri de întâmplări, ci secunde părăsite
într-o noapte şi cedate (aparent) uitării, dar, de fapt,
istoricizate.

„Stilul amintirii” îngroapă contextul, fixându-se pe
amănuntul brusc devenit relevant. Pe punctul-ţintă al

Ceaslovul de la Izvoru 91



neuitării autentice. Pe propria-ţi fibră încredinţată unei
simple clipiri. Atomizarea memoriei relativizează viaţa
trecută, împlinind-o în frînturi de tablou infinit nuanţat.
Detaliile refac universul iniţial, îmbogăţindu-l cu tuşe
nedetectabile în clipa primei priviri. Aşa cum viaţa
îngheaţă în statui care privesc doar înăuntrul lor.

„Destinului îi place să-şi reia alcătuirile şi ceea ce s-
a petrecut o dată se petrece de mai multe ori.” („Cultul
vitejiei” – idem) Întrebare: este această „petrecere” aevea
sau doar în amintire? Şi alta: creaţia – născătoare de aşa
diverse „alcătuiri”, cea etern născătoare – se supune
„regulii” lui Borges? Dacă da, rostirea de mai sus e
încărcată de un orgoliu fără de măsură, sugerând ceva ce-
ar părea de neînchipuit: repetabilitatea nu doar a
demersului artistic, ci chiar a celei mai de seamă rezultante
a sa – capodopera. Căci împlinirea actului creator ţine până
la urmă – acceptăm ori ba – de „destin”. Sibilinic până la
savantă ermetizare, sugerând cu retractilitate subtilă,
Borges izbuteşte să sublimeze cuvintele, aducându-le până
la transparenţa aerului înălţimilor.

„Uneori cred că bunii cititori sunt lebede mai
tenebroase şi mai rare decât sunt bunii autori.” („Istoria
universală a infamiei” – 1935) „Lebede tenebroase”? Fie.
Muţenia şi strigătul de dinaintea morţii pot susţine asta.
Mult mai interesant este, însă, că – prefaţându-şi propria
carte – scriitorul se socoteşte, mai presus de arta ţâşnindă
din condeiul său parcimonios (ba, uneori, zgârcit de-a
binelea) cititor. Probabil că elogiul care l-ar fi făcut cu
adevărat fericit ar fi fost acela că s-a dovedit – şi a lăsat
mărturii în acest sens – cel mai bun cititor din toate
timpurile al celor „O mie şi una de nopţi”.

„A citi, de altminteri, este o activitate posterioară
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aceleia de a scrie: mai resemnată, mai cuviincioasă, mai
intelectuală.” (idem) Are dreptate cel care avea să scrie
„Biblioteca Babel”. Harul scrisului e un dat, cel mai adesea
exterior oricărei metodocităţi. Talentul de a citi se
întemeiază pe ordine, pe continuitate şi pe harul
ierarhizării. Aici nu-şi află loc surprizele, nici nu se
cantonează certitudinile absolute. Lovinesciana „mutaţie a
valorilor”, reevaluările sau (re)lectura creatoare nu sunt
doar etichete avizate de esteticieni, ci frământări de fiecare
clipă ale cititorului autentic, adică mai mult decât onest:
îngrijorat de limitele inerente ale receptării sale.
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Sensul lucrurilor și galopul soarelui

Probabil că toate lucrurile lumii capătă un sens doar
în punctu-n care soarele-are mers invers. Poetizez, s-ar
zice, iar asta nu doar pentru că toamna e mai aurie ca
niciodată.

Galopul soarelui e o cursă contracronometru. Aleargă
mai tare decât însăși suportabilitatea noastră. Cât privește
sensul lucrurilor, acesta se întemeiază pe unica noastră
sursă de putere autentică: aceea de-a ști să pierdem.

Aș dori, uneori, să spun câte ceva important despre
derizoriul care ne macină. Reușesc arareori; și greu.
Consider că exist ca o particulă bizară de materie, de
materie refuzându-se sieși. Sunt și par să fiu ceea ce m-a
mandatat încrederea-n propriu-mi eșec, privit ca o
izbândă. Mi-e greu să teoretizez ceva ce există în mine,
fără șansa explicabilului. Voi încerca, așadar, să-mi
limpezesc discursul. S-ar putea să merite.

Au trecut câteva luni de zile (bune?, rele?) de când
conștientizez că viața poate fi și altceva decât vacarmul
ieftin al unor trăiri anapoda. Dar biruința întârzie să apară.
Biruința împotriva sinelui cârtitor. Leg între ele texte,
așternute de alții sau de mine, dar nu le reușesc prinde
sensul profund. Plutesc asemenea unui hoit. Traversez
teritorii care nu-mi amintesc de nimic. Citez din volume
pe care le-aș mai fi parcurs cândva, în altă viață. Greșesc
prin normalitate și evadez prin neverosimil. Trăiesc și mă
prefac a face asta.
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Nu mi-e teamă de reproșuri, deși mă dor. Suport să fiu
pentru că, în genere, suport totul. Asta n-o să dureze la
nesfârșit. Am să mă dezbar și eu, vreodată, de gustul
lașității și al autoiluzionării.

Cred, uneori, că am obținut mai puțin decât (nu) merit.
Cred că m-am jucat cu viața venită de Sus și am ars aripile
zborului spre oriunde. Ceva îmi spune că nici nu eram în
stare să le port și că numai eu am crezut în existența lor.

Chiar dacă îmi doresc, uneori, să fiu mai blând cu mine,
nu izbutesc. Mi-am irosit vremea în polemici deloc fertile,
mi-am risipit puținul timp ce mi-a fost oferit în lume pe
fapte derizorii.

Asta-mi spune toamna minunată: îmi spune despre
azvârlirea-n patru vânturi și despre neaplecarea spre mine.

x
Iubesc oamenii –  însă cei mai mulți sunt plecați dintre

noi. Nu-i știu iubi cum se cuvine tocmai pe cei de-aproape.
E un blestem al evadării din contingent? Ori o veșnică
durere, supurândă, fără vreo relație precisă cu sensurile
lucrurilor și cu galopul soarelui? Meditez, simțindu-mă în
pântecul acestui gând, fără a reuși să mă-nțeleg.

Risipirea de sine nu are vreo relație cu paginile parcurse
și-înțelese, ci mai curând cu plantarea în real. Mă simt și
mă contest în egală măsură. Îmi sunt drag și mă detest.
Pentru că n-am reușit să învăț prea multe  despre mine. M-
am dez-analizat. M-am neglijat, de fapt. Nu este acesta,
știu bine, chiar sindromul definitoriu al ratării. Ratații sunt
cei care se simt prea bine în pielea lor, indiferent cum arată
aceasta. Eu sunt fericit doar certându-mă cu mine. Ori fiind
certat de aceia – atât de puțini câți au rămas, Doamne! –
care mai cred că dreapta cu care scriu nu mi-e din cale-
afară de beteagă și că în inimă n-am doar cianură și zaț de
nepăsare.

x
Doar lucrurile au sensul lor și soarele galopează spre
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apus. E-atâta toamnă-n noi și-n îndârjirea noastră de-a fi
încât mă-nfiorez. Vrem să existăm, vrem să ne îndrăgostim
nebunește, chiar dacă nu merităm cu toții asta. Dar mi-e
dor de prezent ca de femeia iubită. Iar ea există chiar dacă
eu, dus de soare și de aurul toamnei, nu voi mai fi existând
aevea într-un curând.

Dragostea e-o zăpăceală infinită, în al cărei joc m-am
amestecat și eu. Iubirea-i biruință și uitare. De aceea, uit
să birui, biruind uitând. De mine, întotdeauna.

E toamnă la Izvoru și din livadă un glas, drag mie, mă
cheamă să culegem mere. Râd
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Probe de respiraţie liberă

Citeam, acum câtăva vreme, în „România literară”, o
proză, de dimensiuni reduse, a lui Gheorghe Schwartz.
Povestea este pe cât de scurtă, pe atât de plină de subtile
subînţelesuri. Pretextul e banal şi prezentat cu un realism
pe care l-aş putea taxa drept indiferent, depăşind în
detaşare cunoscuta obiectivitate a naratorului omniscient. 

E vorba de spargerea unui geam, datorită curentului
creat de o bruscă deschidere a uşii, într-un obişnuit
apartament de bloc. Făptaşul (păgubaş, în acelaşi timp) este
un bărbat taciturn, care porneşte a-şi îndrepta greşeala
cumpărând şi montând un geam nou. Din acest moment,
ficţiunea intră pe teritoriul fantasticului, dar nu pe al unuia
provocator de angoase, ci pe al unui fantastic blând,
liniştitor.

Ce se întâmplă, de fapt? Prin geamul cel nou  – şi numai
prin el – se poate vedea vechea piaţă a oraşului, înlocuită,
între timp, de o clădire modernă, dar lipsită de farmecul şi
de vânzoleala vie, colorată ale locului de odinioară.
Oamenii încep să vină în modestul apartament şi să
privească, întâi cu mirare, apoi cu încântare. Sunt
schimbate, cu timpul, alte geamuri, dar de mâna aceluiaşi
bărbat, iar ele oferă alte şi alte privelişti dragi, însă uitate.
Miracolul continuă netulburat ani şi ani şi, dacă ar fi să
folosesc tonul de basm, poate că mai durează şi acum...

Simbolistica nu e greu de decriptat. Geamul este un ochi
de artist, singurul capabil să recompună timpuri, oameni,

Ceaslovul de la Izvoru 97



peisaje şi întâmplări şterse din memorie de timp ori
nebăgate în seamă, la vremea când s-au produs, de ceilalţi.
Artistul – ca născător de lumi, ca demiurg, până la urmă.
Ideea este, altfel, una romantică, dar e materializată printr-
o savantă economie de mijloace, printr-o parcimonie a
expresiei artistice plină de aluzii subtextuale.

De ce m-am oprit asupra acestei poveşti iţite într-un colţ
de revistă, după ce Schwartz ne-a obişnuit cu romane
ample şi complexe, de o modernitate debordantă a
construcţiei? Pentru că, în aparenta-i simplitate, schiţa are
o miză ideatică ambiţioasă şi profundă. E vorba de
libertatea de a privi lumea în toate aspectele ei şi din toate
perspectivele. E vorba de respiraţia liberă a creatorului,
capabil să inventeze sau să recompună universuri. E ceea
ce a făcut cu strălucire, spre a da numai un ilustru exemplu,
Margueritte Yourcenar în „Memoriile lui Hadrian”.

Probele de respiraţie liberă constituie însăşi raţiunea de
a fi a vizionarilor, a celor acceptaţi să privească prin
geamul inventat/montat de Gheorghe Schwartz. Cu cât ei
vor fi mai mulţi, cu atât speranţa de altitudine spirituală a
oamenilor de rând va fi mai aproape de împlinire.
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Tentaţia de a ucide

Literatura filtrează viaţa prin sitele de suflet şi de
înţelegere ale autorilor, prin sensul pe care aceştia îl
conferă vremelnicei noastre prezenţe pământeşti. Dar iată
că, umanişti până-n vârful ultimei unghii, scriitorii cedează
tentaţiei de a ucide. Aceşti indivizi, cum nu se poate mai
sensibili, sunt, până la urmă, nişte ucigaşi în serie. Şi
Tolstoi, şi Dostoievski au omorât cu sânge rece, ba chiar
cu o plăcere aproape pasională.

De ce ucid scriitorii? De ce Anna Karenina rămâne
fixată în amintirea tuturor de şinele reci pe care urmează a
trece trenul morţii? De ce Apostol Bologa se transformă,
dintr-un om cu o gândire adâncă şi fertilă, în lumina unei
priviri spânzurate deasupra lumii? De ce Durrenmatt ucide
mai curând în joacă, aşa, ca în „Pana de automobil”? Dacă
am aduna morţii pe care i-au inventat Agatha Christie,
Doyle sau câţi alţi autori de policieuri, ne-am afla în faţa
unui veritabil genocid.

De unde această tentaţie a crimei? Probabil din dorinţa
de a dovedi cât e viaţa de preţioasă şi nu doar din obsesia
de a emoţiona cu orice preţ. Până şi Anton Holban, unul
dintre cei mai sensibili autori care au colindat literatura
română, titrează, cu (doar) aparent cinism, că „Bunica se
pregăteşte să moară”.

Cum se alătură sau cum se suprapun iubirea de viaţă,
definitorie pentru scriitor, cu sadismul unor execuţii
comandate? Simenon, de pildă, ştie să scrie perfect în
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registre diferite, dar mizează pe un Maigret care descoperă
cât de imundă şi de venală e omenirea. Cei care ucid în
scris o fac, cel mai adesea, cu o blândeţe înfiorătoare.
„Crimă şi pedeapsă” reprezintă o pildă în acest sens. Până
şi poeţii sunt ucigaşi, chiar dacă ulterior îşi deplâng gestul,
ca în „Moartea lui Fulger” a lui Coşbuc.

Viaţa, orice-am zice, se întemeiază pe spaima de
moarte. Iar moartea potenţează viaţa. Distincţiile sunt, până
la urmă, iluzorii. Ne naştem spre a muri, începem să
îmbătrânim din prima zi de viaţă şi murim spre a renaşte.
Chiar şi scriitorii, cât ar părea de neverosimil, mor. Desigur
că doar fizic. Altfel, n-am nicio îndoială că, la câte-o
berărie, îl putem zări pe Balzac la braţ cu Caragiale, aşa
cum Cehov ne zâmbeşte trist, cum numai el a ştiut s-o facă,
pe la un colţ de stradă. Suntem împreună, viii trecători şi
morţii eterni. Literatura se nutreşte ori nu din viaţă (chiar
e neimportant), dar naşte viaţă chiar şi prin morţile pe care
ni le oferă, ca pe nişte trofee ale triumfului permanenţei
asupra pasagerului.
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Umorul negru, de la Cehov prin Genaru

Îmi amintesc, nostalgic, de truda, care a durat mai bine
de o lună, depusă pentru şlefuirea unei piese de teatru
menite a fi interpretată de elevii mei, pe când eram
profesor. Finalul scăpa mereu intenţiilor mele. Voiam să
spun în el că toate constrângerile şi privaţiunile ce pot fi
impuse exteriorului, aparenţelor oricui sunt infinit mai
lesne de suportat decât boala profundă ce-l poate cuprinde
pe acesta, acea „boală în strune” care conduce, implacabil,
„de-a pururi spre soare-apune”, cum zicea Blaga. 

Reciteam, în acea perioadă, cu mari speranţe, Cehov, de
parcă i-aş fi cerşit o soluţie, o idee măcar. Am revăzut apoi,
dintr-o pură întâmplare, o carte de proză, tare dragă mie,
„Cafeneaua subiectelor” de Ovidiu Genaru. Atunci,
instinctiv aproape, am întins mâna spre raftul cu poezie,
luând de acolo un volum al aceluiaşi autor. Şi am găsit un
poem de care, impardonabil, uitasem, şi pe care numai
Dumnezeu mi l-a readus în faţa ochilor. O superbă
convorbire, imaginară, într-o frizerie, interlocutorul lui
Figaro fiind chiar Cehov. Un dialog al unor diavoli ai
înţelesurilor sumbre, înveşmântate în graţioase straie de
bal. Citiţi şi vă minunaţi:

„Ce mai faci ce mai faci/ ce să fac ce să fac/ văd că nu
mai porţi pălărie/văd şi eu că nu mai port pălărie// apropo
mai scrii mai scrii/ din ce în ce mai rar şi din ce în ce mai
zilnic// altădată beai şi cântai prin bodegi/ da altădată
beam şi cântam prin bodegi// nu mai porţi nici butoni la
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cămaşă/ nu mai port nici butoni la cămaşă// tot glumeţ ai
rămas tot umoristic/ da tot glumeţ tot umoristic// ai mai
fost la Paris ai mai fost la Viena/ la Paris nu în schimb n-
am mai fost la Viena// te simţi obosit te simţi obosit/ mă
simt obosit mă simt obosit// vegetarian vegetarian/
omnivor omnivor// ai slabit eşti palid ai insomnii/ am slăbit
sunt palid am insomnii// ai fost la doctor ai fost la medic/
am fost la doctor am fost la medic// şi ce ţi-a spus ce ţi-a
spus/ că şi el e bolnav că şi el e bolnav.”

Această bijuterie, anume scrisă pentru genialul medic-
prozator care-a fost Cehov, spre a putea fi rostită în diverse
moduri, cu cele mai neaşteptate infleziuni ale glasului, mi-
a salvat finalul piesei. L-a şi înnobilat. 

Decăderea, mi-am zis atunci – de la aspectul
vestimentar şi fizic la cel psihologic -, renunţarea la
bunurile şi bucuriile simple ale vieţii, resemnarea,
conştiinţa unei boli incurabile sunt, de fapt, elementele
esenţiale din fişa clinică a poporului român. Şi a aceluia
din vremea când a fost aşternut poemul (prin anii 80), şi a
celui de azi. Asta  conferă textului un plus de perenitate şi
de gravitate, transferând – mutatis mutandis – amărăciunea
cehoviană înspre stratul gros şi fertil, din punct de vedere
literar, al lehamitei româneşti, ilustrate cu precizie şi fineţe,
de-a lungul unui întregi cariere strălucite, de Ovidiu
Genaru.
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Viaţa de dincolo de capodoperă

Un subiect care a stârnit şi va continua să stârnească
multe şi aprinse controverse este relaţia dintre viaţa reală
şi opera scriitorilor importanţi. Aş spune chiar mai mult:
scriitori decisivi, înţelegând prin asta faptul că există artişti
care influenţează multă vreme, prin operele lor, devenirea
unor generaţii întregi de alţi artişti, pe care-i seduc, îi
orientează, îi subjugă, cel puţin pe moment, iar
desprinderea acestora de modelul devenit, uneori tiranic,
marchează şi consfinţeşte reala lor originalitate – de va fi
existând cu adevărat.

Voi porni de la un fragment din textul intitulat
„Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de către Gabriel
Chifu trăită şi tot de el povestită” şi apărut, recent, în
paginile „României literare”. (Oltean prin naştere – în
urma cu exact 55 de ani, la acea dată – şi viaţă petrecută
acolo până în prezent, poet şi romancier serios, cu vocaţie
a construcţiei temeinice, Gabriel Chifu este una din
amintirile dragi ale tinereţii mele: bărbat frumos şi
comunicativ, serios şi aplicat, devotat scrisului şi
meditaţiei.) 

Iată fragmentul cu pricina, intitulat, precum titlul
acestor însemnări, „Vieţi mici, opere mari”:

„Mereu am comis aceeaşi eroare: am privit spre
creatorii uriaşi de la înălţimea operei lor, aşteptând naiv-
anapoda ca ei, cu vieţile lor, să fie egalii operelor lor.

Craii de Curtea Veche este neîndoielnic o
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capodoperă, dar viaţa lui Mateiu – nu, categoric nu.
Mateiu: copil dinafara căsătoriei, urându-şi tatăl celebru,
tratându-şi mama de condiţie umilă ca pe „o valiză” pe
care o depune la propriu într-un depozit, falsificându-şi
necontenit biografia şi atribuindu-şi aberant şi mincinos
origini nobiliare; cu studii neterminate, ahtiat după bani,
după funcţii publice şi onoruri, nemizând decât în parte
pe literatură şi deloc pe iubire; arivist cu program, gata
de orice ca să se căpătuiască (episodul cu I. Bogdan-
Piteşti ar zice că nu excludea nici chiar crima...); cu „o
homosexualitate latentă” (?!) şi cu o căsnicie târzie, din
interes, alături de o femeie mult mai vârstnică decât el
etc., etc.

La fel stau lucrurile cu mulţi alţii: ageamii întra-ale
vieţii, geniali în arta lor. Mozart. Sau Celine. Sau
Rimbaud. Sau Verlaine. Sau Leonardo da Vinci. Sau
Dostoievski. Sau Bacovia. Sau Urmuz. Sau Proust. Sau
Kafka. Şi alţii, şi alţii.

Ei, capabili să nască din mintea lor plăsmuiri şlefuite
până la perfecţiune, nemuritoare, când vine vorba despre
propriile lor existenţe, se dovedesc neiscusiţi, cu totul
neajutoraţi, lamentabili şi se-neacă în ridicol, în marasm,
în fără-de-lege uneori, în ratare mai întotdeauna. De ce?
Există o explicaţie, o legătură logică? Nu vreau să încerc
vreun răspuns. Înregistrez faptul cu melancolie şi atât.

Vieţi mici din care izvorăsc opere mari!: Ce preţ, ce
compensare bizară, ce lume defectă...

Îi zăresc limpede cum stau confuzi, trecători, mărunţi,
păcătoşi, cum stau pe veci condamnaţi, închişi ca-ntr-o
temniţă transparentă şi definitivă în biografiile lor
dezamăgitoare, în vreme ce din creierul lor, precum
stajarul sau baobabul verde din pământul puternic, se
înalţă o neasemuită energie care dublează universul ştiut,
sublim în dublează în celestitate.”
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Aş avea o singură observaţie de făcut: n-am auzit şi nici
citit despre vreun I. Bogdan-Piteşti, ci de Alexandru
Bogadan-Piteşti, o mare şi controversată figură a vremii
sale, care a influenţat multe şi din diverse perspective viaţa
şi chiar creaţia lui Mateiu Caragiale. Este, cred, un subiect
interesant, ţinând, întrucâtva, şi de bârfele istoriei literare,
dar şi de viaţa şi creaţia unui scriitor de talia fiului din flori
al lui Ion Luca.
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Posibilitatea unei mănuşi aruncate

Au trecut, în ultimele zile, toate anotimpurile peste casa
mea de la Izvoru, aşa încât mi-am putut petrece vremea,
tihnit, în compania cărţilor. Dar, înainte de a le deschide
(cea dintâi, integrala povestirilor lui Nabokov, un dar de
lux făcut, în preajma sărbătorilor, de editura Polirom), mi-
am rezervat timp pentru lectura ultimului număr al
„Cenaclului de la Păltiniş”. Prilej cu care am parcurs, cu
atenţie, revenind asupra unor ziceri croite parcă aidoma
după gândul meu, editorialul „Modele centenare” semnat
de Silviu Guga. Iar de aici până la posibilitatea aruncării
unei mănuşi n-a mai rămas decât un pas, pe care m-am şi
decis a-l face.

Observator atent al lumii pe care o străbate, Silviu Guga
spune clar, încă de la începutul textului său: „Astăzi se
petrece un fenomen ciudat în discernământul, ca să nu
zic ierarhizarea, valorilor şi pentru majoritatea tinerilor
e tot mai greu să-şi aleagă modelele. E un mixaj derutant
în abundenţa fără precedent a informaţiei ce îi
dezorientează. Nu le e deloc uşor să selecteze valoarea în
noianul de mediocrităţi care ies în faţă, se afişează cu
impertinenţă atât de des încât devin extrem de cunoacute
şi suntem sufocaţi de vedete, vipuri de tot felul.
Dezinvoltura cu care se cred valori e debordantă şi cine
încearcă să-şi exprime măcar o abţinere e taxat ca fiind
fără gust şi incapabil să înţeleagă moda. Celebritatea de
o clipă îi face să creadă că sunt modele demne de urmat
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şi o bună parte din mass.media se străduişte din răsputeri
să creeze această iluzie. (...) Ceva nu este în regulă, căci
valorile autentice contează tot mai puţin, discernământul
în cultură (în paranteză fie spus, în societate lucrurile
sunt la fel) e pe cale de dispariţie. O soluţie de urgenţă
ar fi să ne amintim de valorile pe care le-am avut şi care
îşi menţin actualitatea, şi să ne întoarcem la lectura
operelor lor. Pentru cei tineri să le recomandăm această
lectură. Să nu uităm valorile şi să ne bucurăm că le avem
măcar la ceasul aniversar al Centenarelor lor.”

Am parcurs şi mi-am notat rândurile de mai sus în
„Ceaslovul de la Izvoru” – caietul însemnărilor pe care le
consider importante – după ce terminasem de citit o carte
extrem de incitantă, intitulată „Inamici publici” şi realizată,
în 2008, de Michel Houellebecq şi Bernard-Henri Levy, ca
urmare a unei susţinute comunicări epistolare. Dacă despre
cel de-al doilea, considerat a se număra printre promotorii
direcţiei intitulate „Noua Filosofie”, nu aflasem decât
destul de puţine lucruri, din revistele culturale franţuzeşti,
pentru primul am o preţuire aparte, numărându-mă printre
fervenţii admiratori ai romanelor „Particule elementare”,
„Platforma” şi, mai ales, „Posibilitatea unei insule”. Ce-ar
fi, mi-am zis, să-i semnalez distinsului intelectual care este
Silviu Guga, prin intermediul publicaţiei la care colaborăm
amândoi, posibilitatea unei mănuşi aruncate, pornind de la
editorialul său mai sus amintit.

Cei doi oameni de cultură francezi discutau, în cartea
lor, despre marile probleme ale cunoaşterii contemporane,
despre presă, religii, despre propriile experienţe de viaţă,
care i-au marcat profund, dar şi – poate mai ales – despre
modelele care le-au determinat formarea, provenite din
rândul părinţilor, al colegilor, prietenilor, profesorilor sau
marilor cărturari.

Timpul în care trăim ne îndeamnă, ba pot spune chiar
că ne obligă la o asemenea dezbatere. Mai ales în calitate
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de oameni care am servit catedra, cunoscând îndeaproape
frământările şi tendinţele tinerei generaţii, dar mai ales
marile-i frustrări. 

În consecinţă, am cerut permisiunea redactorului-şef,
prietenul Valentin Leahu, de a găzdui în paginile
„Cenaclului de la Păltiniş” roadele unui eventual dialog
epistolar, la care să-l provoc pe Silviu Guga. Aşa cum mă
aşteptam, n-am fost refuzat. Mi-a mai rămas, apoi, să cer
acordul doritului partener de dezbatere, ceea ce am şi făcut,
telefonic. Cu inimitabila-i bonomie, cu solicitudine şi real
interes, prozatorul şi profesorul Silviu Guga s-a arătat
dispus la un asemnenea demers – deloc lesnicios, fără
îndoială –, mai ales atunci când i-am spus că sunt, între
afirmaţiile sale, lucuri care ne apropie, dar şi altele –
puţine, ce-i drept – care ne despart. S-a arătat interesat, cu
precădere, de ultimele. I-am promis că i le voi transmite,
şi iată că o fac, pe această cale.

Nu cred, fără a mă considera nici pesimist, nici
mizantrop, ci doar realist, că „din generaţia tânără,
avându-i ca model pe Noica şi Ionesco şi începând să
încurajeze adevăratele valori şi să caracterizeze
intransigent perioada în care ne aflăm printr-o critică
aplicată, se vor ivi noile personalităţi autentice ale
culturii române”. Temeiurile acestei neîncrederi sunt
numeroase, plecând de la organizarea şi funcţionarea,
astăzi, a familiei, de la starea şcolii, a bibilotecilor, a
societăţii în ansamblu şi până la perspectivele pe care le
are acultura românească.

Toate acestea sunt tot atâtea subiecte de abordat, cărora,
din păcate, Silviu Guga nu le-a puutut da curs, din motive
personale şi întemeiate, am înţeles, care, oricum, nu mai
interesază acum.
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Înfrângerea timpului şi a spaţiului

Adie, la Izvoru, vânt de iarnă, zgribulind rarele frunze încă
nedesprinse de pe crengi. Vine timpul brazilor, netemători de
ger şi de zădapă. La numai câţiva kilometri distanţă, încep
pământurile, câmpurile Teleormanului, tărâmul ce a dat
României doi filozofi al căror scepticism seamănă mai
curând a uimire bucuroasă în faţa miracolului vieţii trăite sub
semnul meditaţiei. Cei doi s-au numit Nicolae Moromete şi
Constantin Noica. Ce-i drept, primul e cunoscut ca personaj
literar, dar, de fapt, nu-i decât transfigurarea literară a unui
personaj real, realizată de fiul acestuia, Marin Preda. Celălalt
a fost un om în carne şi oase, trecut în legendă şi-n neuitare
după o viaţă în care, deşi prigonit de unii dintre semeni, a
trăit plenar fericirea de-a se întâlni, la orice semn al unei
asemenea dorinţe, din parte-i venit, cu Ideile.

Noica şi-a trăit, cu elanul oricărui adolescent sănătos pe
deplin la minte şi trup, anii de liceu şi cei de facultate, acolo
unde l-a avut dascăl pe Nae Ionescu. Debutează de timpuriu
ca filosof, la numai 25 de ani, şi publică, fără reţineri sau
angoase, încă un deceniu de-atunci încolo. Studiază un an la
Paris, îşi dă doctoratul la Bucureşti şi poposeşte încă patru
ani la Berlin. Se părea că destinul îi preţuieşte dorul de
libertate, şi exterioară, şi lăuntrică. 

Dar oamenii puterii samavolnic instalate, contemporanii
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săi, îl condamnă la izolare. Stă cu domiciului forţat, vreo opt
ani, la Câmpulung Muscel, apoi încă şase în detenţie, la
Jilava. Adică tot plinul deplinei sale maturizări. În ultima
parte a vieţii se autoexilează la Păltiniş, acolo unde, în munte,
va fi nostalgiat, câteodată, după câmpia natală.

„Eşti contemporan (ai simultaneitate în timp, spun
teologii) cu cel pe care îl iubeşti. Asta e tot – şi înseamnă
înfrângerea umană a timpului”, ne transmite el, cu neascuns
optimism. Ce nu spune Noica, dar ne îndeamnă să bănuim,
că nu doar timpul, ci şi spaţiul poate fi înfrânt, tot prin iubire.
I-a fost dat să respire acelaşi aer cu Ion Luca Caragiale şi cu
fiul acestuia, Mateiu, la Berlin, în vreme ce la Câmpulung a
coexistat cu spirtul tadru-ironic al lui Tudor Muşatescu. Nu
s-a asemănat, nici ca mod de existenţă, nici ca spirit cu cei
înainte numiţi. Dar nu-i exclus să se fi format aşa cum a
devenit apoi, tocmai prin distanţare conştientă.

Prin Noica, românul capătă altitudine de gând şi iese din
matricea sa de Mitică-Spirache. Doar el putea spune că
„oamenii te iartă dacă faci crime. Dar nu te iartă dacă eşti
fericit.” Or, el chiar a fost fericit. Ca şi Nicolae Steinhardt,
de altfel. Şi a trebuit să-şi plătească din greu această şansă ce
i-a străbătut viaţa.

Când i-am citit pentru prima dată „Jurnalul filosofic”, în
ultimii ani de liceu, cartea nu exista prin librării sau biblioteci
publice. Mi-a oferit-o un profesor de la care am primit în dar,
ceva mai târziu şi „Amurgul gândurilor”, scriere tot de
tinereţe a lui Emil Cioran. Datorită acestor lecturi şi a altora,
la care se făcea trimitere în paginile lor, m-am decis să urmez
Filosofia. Mă întorc ades la ele, cu regretul că soarta m-a
împins să părăsesc aerul rarefiat al lumilor pe care le
dezvăluie. Dar pe care acum, în sfârşit, îl pot respira în voie.

Înfrângerea umană a timpului şi a spaţiului este cea mai
mare izbândă cu care iubirea cea mai profundă ne poate
recompensa. Este semnul luării în posesie a universului
însuşi.

Dan Mucenic110



Vremelnicia inhibaţilor şi iluzia pătimaşilor

Port de ceva vreme în mine dorinţa de-a adânci câteva
dintre ideile unui roman, „Platforma”, apărut după 2000 la
Paris, la editura Flammarion. Este un text caracteristic
devastatorului Michel Houellebecq, câştigătorul premiului
Goncourt din acest an cu un roman („La carte et le
territoire”) pe care-l aştept cu încordare, spunând multe
despre vremelnicie şi naturaleţe, dincolo de tema vizibila,
ceva mai nouă în literatură, cea a turismului sexual.

Micul roman poartă ca motto un citat din Balzac: „Cu
cât este mai josnică viaţa, cu atât ţine omul mai mult la ea;
viaţa lui e atunci un protest, o răzbunare faţă de toate
clipele”.

Viaţa noastră este, o ştim prea trist de bine, însăşi
vremelnicia. Urmată de eternitatea neantului. Omul
vremelnic nu poate produce, la rîndu-i, decât vremelnicie
- fie că e vorba să dea naştere unei noi vieţi, să ridice o
contrucţie ori să planteze un arbore. Singura excepţie o
reprezintă opera de artă, atunci când şi aceasta este
acceptată de veşnicie.

Constrâns de nenumăratele-i limite, de care e conştient
– pe deplin sau numai în parte -, omul se artificializează
cu cât înaintează în vârstă. Iminenţa slăbiciunii sale îl
inhibă. Uită (încă din copilărie) legile naturalului – care
presupun topirea lui în imensitatea ce l-a dat lumii strâmte
- , se sperie de ce-i prea firesc şi se grăbeşte a-şi modela
firea, comportamentul, ba chiar şi instinctele conform
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regulilor vremelniciei – ale timpului, locului şi mediului
în care trăieşte. Altfel zis, individul uită de sine, iese din
propria-i natură, străduindu-se doar să le semene celor din
jur. Se alienează, altfel spus. Devine comun, lepădându-se
de propriile-i însuşiri native.

Ce-nseamnă a nu renunţa la naturalul propriei vieţi?
Nimic altceva decât să ţi-l asumi. În alte condiţii, insul se
transformă, pocindu-se. Viciosul vrea să pară virtuos, Prostul
– deştept, urâtul – frumos, şi tot aşa. Singurul efect e sluţirea.
Şi viciul este un dar al naturii, şi prostia, şi urâţenia. Inhibat
în faţa lor, neaccepatându-le, imitând ce vede-n jur, omul îşi
sporeşte, îşi adânceşte vremelnicia. Renunţă la complacerea
în ceea ce este şi caută, ridicol, „să-şi depăşească condiţia”.
Căzând, inevitabil, în caricatural. Asumarea datului natural
e primul şi cel mai important semn de înţelepciune.

Pătimaşii sunt cei care plonjează, cu ochii închişi, în ceea
ce le-a fost dăruit. Nici ei nu fac altceva decât să se
iluzioneze (dulce iluzie, cât o viaţă!) că, astfel, vremelnicia
le va deveni mai vremelnică. Speră în nemurirea propriei
naturi, de la care nu se abat. Chiar dacă şi asta e tot o
imposibilitate evidentă, o şansă mai există: intrarea în istorie.
Chiar dacă nu în istoria „mare”, măcar în cea individuală,
subiectivă, prin forţa împrejurărilor, a memoriei celor care
i-au cunoscut.

Harul unui profesor, de pildă, nu-i oferă acestuia, chiar
dacă şi-l exercită cu devoţiune, accesul la eternitate; dar îi
dă măcar şansa de-a intra în istoria celorlalţi, ca etapă a vieţii
acestora. La fel ca şi universul mic, precum cel al creierului
uman, care-l reproduce – ba chiar îl şi nuanţează – , la scară,
pe cel mare, la fel, mica istorie a fiecăruia conţine repere
stabile ori conjuncturale, după modelul marii istorii, a
umanităţii.

Inhibaţii relativizează, pătimaşii absolutizează. Inhibaţii
copiază, pătimaşii se re-creează. Lumea pare mai limpede,
astfel privită   
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Jocul de-a moartea

Sunt două adevăruri cu care nu mă pot împăca: primul
– că, dacă ar mai fi fost printre noi, Cezar Ivănescu ar fi
trecut, în acest august, de 67 de ani. Cezar Ivănescu este
de neconceput bătrân. Nici el nu se gândea că are să ajungă
vreodată astfel şi nici că-şi va trăi bătrâneţea. Al doilea
adevăr, încă mai crud, este acela că, de patru luni, nu-l mai
avem pe Cezar Ivănescu. N-am putut să scriu până acum
despre el, deşi cu poemele sale mi-am dorit să încep
această rubrică. O fac abia azi pentru că amintirile nu-mi
mai dau pace. 

L-am cunoscut cu peste trei decenii în urmă, fiindu-mi
prezentat de un bun prieten, compozitorul Dumitru Lupu,
împreună cu care am constituit, la Giurgiu, un grup folk
numit „Rod”, după titlul primului volum al lui Cezar
Ivănescu, apărut în 1968. Apoi, l-am vizitat în repetate
rânduri, l-am auzit cântând, m-am bucurat pentru cărţile
care au început să-i apară după ce Marin Preda l-a dăruit
cu marea sa prietenie.

Cezar Ivănescu era omul care suferea scriind şi nu se
putea distanţa o clipă măcar de sine. Murea în şi cu fiecare
vers, aşa că l-am privit ca pe unul care practică jocul de-a
moartea zâmbind înăuntrul său. A fost, după pierderea
fratelui, Emil (Mil, cum îi zice în versuri), mereu îndurerat
gândindu-se ades la el, ca-n acest „Jeu d’Amour”,
subintitulat „Balada lui Mil”: „! Mil, vino la fereastră, să
ne uităm în jos,/ pe stradă trec acuma femei cu şold
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frumos,/ pe stradă trec acuma femei cu şold frumos!//! Hai,
vino, Mil, odată, să ne uităm în jos,/ pe stradă trec acuma
femei cu sân frumos,/ pe stradă trec acuma femei cu sân
frumos!// ! îţi fac loc la fereastră, să ne uităm în jos,/ pe
stradă trec acuma femei cu păr frumos,/ pe stradă trec
acuma femei cu păr frumos!//! Să coborâm îndată, să ne
rugăm sfios:/ fă, Doamne ca să-mi râdă acea cu râs
frumos,/ fă, Doamne, ca să-mi râdă acea cu râs frumos!//
!şi-aşa seară de seară, unul mai norocos,/ o să-ntâlnească
Moartea – acea cu râs frumos,/ o să-ntâlnească Moartea –
acea cu râs frumos!” Au fost puse şi pe muzică aceste
versuri, şi sunau minunat.

Am avut prilejul s-o cunosc şi pe doamna Maria
Ivănescu, soţia poetului, o eminentă traducătoare, laureată
a premiului Uniunii Scriitorilor pentru tălmăcirea în
româneşte a celebrului roman al lui L.F.Celine „ Călătorie
la capătul nopţii”, prefaţat  de Cezar Ivănescu. Ei îi este
dedicată „Matineea”, un alt jeu d’amour: „! Ea făcea cea
mai bună cafea/ (să încep chiar aşa?/ cu o tautofonie?/ chiar
o tautologie)/ ea făcea rost de bani de chirie/ Marie de la
Roumanie!// ! eu, grec, albanez, turc şi moldav/ am stat în
lumina/ razei de aur a ochilor/ ei ca o mână de pulbere/ de
prav-/ am încercat saphicus/ major hexametrul/ catalectic/
(camera noastră rămânea/ toată noaptea luminată/ electric)/
am vrut să-i fac dovada/ că exist ca s-o laud/ s-o fac
nemuritoare -/ dar buzele mele/ funebre, funebrule flaut,/
funebrelor fluvii de sânge,/ îngheţatu-o-au oare/ - senzuala
orhidee a morţii -?// ! ea făcea cea mai bună cafea - / ea
numele florilor mă învăţa -!”

Poezia lui Cezar Ivănescu e profundă şi mereu tristă,
profund tristă, aş zice, ca în această „Împotrivire”: „! Sunt
un poet comun,/ un individ comun ca orişicare,/ am exaltat
tinereţea şi moartea/ putea-voi avea parte şi de/ bătrâneţe
oare?...nu cred.../ s-ajung ferice.../ posed o fabuloasă
experienţă/ a sărăciei, o posed şi n-am/ ce-i face.../ dar la
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ce foloseşte sărăcia/ şi la ce suferinţa...mai mult decât
asceză?/ pot să-ţi lesnească transparenţa.../ dar bineînţeleşi
să fim/ amândouă aceste expedieri/ trebuie făcute în
deplină bucurie/ fără ranchiună ori resentiment/ în deplină
admiraţie/ a operelor celor mai frumoase:/ corpurile
frumoase/ urmărite cu cea mai gravă atenţie/ pe străzi prin
locuri dosnice/ ori în plină strălucire a soarelui.../ca-n
urmele tălpii lui Buddha/ am mers după frumuseţe ca un
halucinat.../dacă individul acesta zis Poetul/ nu ne zice
dacă trăim în frumuseţe şi măsură/ ori în greşeală şi
desfrâu,/ atunci despre ce naiba să ne zică?/ (i s-a conferit
idiotului/ această magistratură supremă/ într-o instanţă
supremă -)/ indivizi dominaţi de/ jactanţa unei patrii a
inimii/ care măsoară totul dintr-o dată/ te întâmpină fără
mânie/ şi un surâs în colţul gurii/ ca un lănţug întraurit -/
nu sunt rigizi,/ nu pot fi înlocuiţi prin măşti/ trebe cătaţi în
praful străzii, pe uliţă.../ o, da, am exultat tinereţea şi
moartea/ şi n-am crezut/ în bătrâneţe...putea-voi avea/ parte
şi de bătrâneţe oare? – să merg/ după acest magic convoi
tăcut/ de frunze moarte de o culoare/ galben-aurie
câştiogând ceriurile?/ da, neînţelegeri au fost (vor mai fi),/
- unii clinicieni dezafectaţi, dezinfectaţi -/ în fapt eu ca şi
Domnul Martin Heidegger/ defineam individul drept acea/
fiinţă care luptă împotriva morţii.../ şi împotriva
complicilor morţii.../ singura mea împotrivire/ la arătarea
hâdă a sterilităţii:/ suferinţa pentru suferinţă/ sărăcia pentru
sărăcie/ tonul diavolului/ sadismul unor impotenţi!”

Poemul „Amintirea Paradisului” este, desigur, cel mai
cunoscut dintre cele scrise de Cezar Ivănescu, dăruindu-le
celor care-l ştiu, dar şi celor care-l vor afla în timp, măsura
muzicalităţii unui autor care se lasă fascinat de magia
refrenelor, a repetiţiilor obsedante, a rimelor interioare şi,
mai ales, a maximei concentrări lirice:” ! când eram mai
tânăr şi la trup curat,/ într-o noapte floarea mea eu te-am
visat,/ înfloreai fără păcat într-un pom adevărat,/ când eram
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mai tânăr şi la trup curat,/ înfloreai fără păcat într-un pom
adevărat,/ când eram mai tânăr şi la trup curat!// !nu ştiam
că eşti femeie – eu bărbat,/ lângă tine cu sfială m-am
culcat,/ şi dormind eu am visat, tu visând ai lăcrimat/ când
eram mai tânăr şi la trup curat,/ şi dormind eu am visat, tu
visând ai lăcrimat,/ când eram mai tânăr şi la trup curat!//
! e pierdută noaptea-aceea de acum,/ carnea noastră doar
mai ştie-al ei parfum,/ poamele ce-n pomi azi stau, gustul
cărnii tale-l au/ şi cad toate (mâine) putrede pe drum,/
poamele ce-n pomi azi stau, gustul cărnii tale-au au/ şi cad
toate (mâine) putrede pe drum!// ! fă-l să fie, Doamne
Sfinte, numai om/ pe acel care ne-a ispitit subt pom,/ şi
când pomul flori va da, fă să-i cadă carnea grea/ cum
cădea-va după cântec mâna mea,/ şi când pomul flori va
da, fă să-i cadă carnea grea/ cum cădea-va după cântec
mâna mea!”

Aceeaşi sete de viaţă şi dorinţă de-a iubi – în „Balada
porumbeilor”, la fel de cantabilă ca şi precedenta poezie:
„! După ce ţi-am supt în pat/ trupul nalt şi parfumat,/
coapsă lângă coapsă, haide, să pornim/ porumbeii să-i
hrănim,/ coapsă lângă coapsă, haide, să pornim,/ porumbeii
să-i hrănim!// !Degetele-ţi zece-n dar/ şi-ale mele zece iar/
şi-or să ne mănânce porumbei flămânzi,/ singuri, fericiţi şi
blânzi,/ şi-or să ne mănânce porumbei flămânzi,/ singuri,
fericiţi şi blânzi!”

În final, până mâine, încă un admirabil poem de
dragoste al lui Cezar Ivănescu – „Jeu d’Amour, Joie
d’Amour”: „!când pomii înfloreau la Baaad/ atunci iubita
mea m-a întrebat,/ de ce cu moartea te-ndrăgeşti mereu/ şi
nu vezi ce frumos e sânul meu?// ! am ochii albaştri şi
picioare lungi/ dar groaza inimii nu-mi mai alungi,/ fără
păcate lăcrimez uşor,/ ca floarea nevăzută o să mor!//!
Iubita mea de lună şi de crin,/ apa mea vie, blândul meu
venin,/ cărarea mea de printre vii şi morţi,/ cetatea mea
frumoasă fără porţi,// oglinda mea de aur minunat,/ timpul
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s-a dus şi pomii-au lepădat/ fără căinţă trupul lor cel sfânt/
şi-acum îi pleacă toamna la pământ,/ acum te voi iubi şi eu
întâi/ te văd din creştet până la călcâi,// frumoasă eşti ca
Moartea şi mai mult,/ ca Muzica şi Raiul cel ocult!”
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Fascinantul incest al Olgăi Arbelina

Scriu acum pe un colţ de masă, cu care deja m-am
familiarizat, din Cafeneaua Artiştilor, spaţiu privilegiat al
Sibiului – asediat de-o vreme blândă. Muzică uşor
moleşitoare, miros discret de parfumuri, zumzet de
conversaţie, cafele pe toate mesele (am preferat una
mexicană, cu tequila) – un local ca-n visele oricărui
cărturar, mai ales din provincie, dar neprovincializat.

Stăteam ieri, tot aici, alături de un poet, unul dintre cei
mai importanţi scriitori de azi, şi bârfeam de zor eroinele
unor romane care, credeam noi, nu şi-ar putea lăsa
indiferenţi potenţialii cititori. Prietenul meu e partizanul
lui Mario Vargas Llosa, aiuritorul născător al „Elogiului
mamei vitrege”, cartea unui incest pasional, dar născut din
resemnare şi curiozitate. „Un soi de ciorbo-supă”, zic eu,
spre a-i provoca replica. Imediat, avizatul lector ce-mi este
companion, mă contrazice aproape violent. Llosa şarjează
inteligent şi tandru, tot cinismul său din final e doar
aparent, e operetă, drama s-a consumat, deja, în surplus.

Sigur că şi el cititse, cu deliciile de rigoare, naraţiunea
voit artistă şi barocă a lui Andrei Makine – „Crima Olgăi
Arbelina”. Un alt „elogiu” estetic adus incestului. Pledez
pentru profunzimea net superioară a rusului parizian,
pentru subtilităţile psihologice ale analizei sale,
transformată în vis în vis.

Incestul Olgăi Arbelina, frumoasa femeie de 46 de ani,
e fascinant prin motivaţie şi prin suavitate dureroasă. E joc
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de umbre chinezeşti într-o noapte cât o întreagă iarnă
siberiană. E tragedie asumată, ca otrava sorbită dintr-un
pocal cu ambrozie. E deliciu traumatizant, viol şi abandon,
caniculă şi viscol.

Discuţia s-a întins peste câteva ceasuri, înaintând în
noapte. Brusc, am simţit amândoi dorinţa să ne oprim.
Tăcere scurtă şi încordată. După care poetul izbucneşte,
patetizând: „Cum se poate să nu se citească în România,
când sunt traduse, când ne sunt la îndemână asemenea
cărţi? Ce blestem se abate asupra sufletului nostru
colectiv?” Şi continuă, de parcă ar declama:” Îmi vine să
ies în stradă, ca toboşarii aducători de veşti de odinioară,
şi să strig: oameni buni, compatrioţi, citiţi măcar Llosa şi
Makine! Dar îmi vin imediat în minte formulele din
reclamele televizate şi renunţ. Însă cu inima grea de
revoltă. Pur şi simplu nu înţeleg. Nici poveştile de dragoste
nu mai interesează pe nimeni?”

Ajung în camera de hotel, aerisită şi elegantă. Mă aplec
spre cărţile aduse de acasă.. Către ora 3, sună telefonul.
Poetul. „Ai dreptate. Am recitit câteva momente-cheie din
romane. Ca literatură, Makine e superior. Dar Llosa
prizează mai bine existenţa frustă. E mai viu. Noapte
bună.”

N-aş fi putut primi un asemenea telefon la Bucureşti,
sunt sigur. Dar Sibiul, capitala europeană a lui 2007, e un
burg cu respiraţie specială.

Ceaslovul de la Izvoru 119



Secundele căderii în infern

O piticanie de roman ciudat (îmbinând iubire şi moarte,
suavitate şi cruzime dusă până la atentat), „19 secunde”,
scris de Pierre Charras, a fost cea mai bine vândută carte
de beletristică a Franţei, în urmă cu câţiva ani. Prozatorul
– cu un stil extrem de elaborat, cu dozaj infinitezimal al
efectelor, cu forţă de sugestie şi o cu ştiinţă a construcţiei
ţinând de tehnica romanelor poliţiste bune – adună, într-
un interval temporar extrem de îngust, o acţiune densă,
bazată pe evoluţia unor personaje care se impun.

Debutul cărţii derutează întrucâtva, fiind peste măsură
de voit livresc, pentru ca în final să capete verosimilitate
deplină. Un cuplu cu ani buni de căsnicie se află în pragul
despărţirii. Cei doi (a căror profesie nu este explicit
numită), doi banali funcţionari parizieni, trăiesc drama unei
tot mai diluate comunicări, deşi – vag sentimental – se simt
încă aproape. El îi face ei (numele personajelor n-au nicio
importanţă, fiind intenţionat alese din masa celor mai
banale) o propunere bizară: să se întâlnească la o anumită
oră într-o anumită staţie de metrou. Dacă ea va veni,
înseamnă că totul ar putea continua. Dacă nu, soluţia este
despărţirea imediată. Întâlnirea e pregătită cu o minuţie
dusă până la tipicărie, stabilindu-se până şi vagonul de
metrou (al treilea) din care să coboare soţia.

Din acest moment urmează numărătoarea inversă a
secundelor şi scena romanului începe să se aglomereze de
personaje care nu ştiu nimic unul despre celălalt, fiind
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adunate de întâmplare într-un acelaşi vagon. Alături de
soţie – care nu coboară în staţie, găsindu-se, însă, în
vagonul al doilea, în care el o zăreşte pentru o frântură de
clipă (aşa cum şi ea îl vede pe el) - facem cunoştinţă cu
alte două femei. Una dintre ele, tânără, care prinde trenul
cu greu, ajutată fiind să urce, se îndreaptă, fără ca părinţii
ei să ştie, la întâlnirea cu iubitul care trebuia să plece în
armată. O altă femeie, matură, palidă, vine de la întânirea
cu un bărbat îndreptându-se spre un altul, cu care avea o
relaţie mai  veche. Alături de ele – un intelectual
homosexual, un obsedat de femei pe care nu îndrăzneşte
măcar să le privească, şi un ins cu alură sportivă, îmbrăcat
într-un sacou de-un galben ţipător. Ultimul dintre ei
coboară grăbit, lăsând în urmă un rucsac în care se află
explozibilul care va declanşa tragedia în urma căreia toate
cele trei femei mor. Făptaşul este, la rându-i, ucis de unul
dintre complicii săi.

Rămâne soţul singur, căutându-şi, în timp, consolarea
prin obsesive vizite în staţia de metrou unde se petrecuse
nenorocirea. Cu încetul, sporind până la paroxism
tensiunea finalului, se transformă din funcţionarul blând,
inofensiv, într-un ucigaş în serie.

Pe dedesubtul textului se învolburează întrebări pe care
oricine şi le-a pus, nu o dată, în viaţă: cât contribuim noi
şi cât întâmplarea la construcţia propriilor destine?; ce s-
ar fi întâmplat dacă, într-o situaţie sau alta, am fi acţionat
altfel decât am făcut-o?; ce curs ar fi luat existenţa
noastră?; există evenimente capitale ce-ar putea fi evitate?;
suntem permanent la cheremul unor necunoscute care ne
pot înălţa sau distruge?

Tocmai pentru că lipsesc răspunsurile, micul roman este
provocator şi, pe alocuri, şocant prin revelaţiile pe care le
oferă. Condus cu mână sigură, discursul narativ nu e
şovăitor în niciuna dintre cele 19 secunde care preced
căderea în Infern a personajelor.
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Luciditatea poetului

Nici chiar după moarte, cu atât mai puţin în cursul vieţii
sale, artistul autentic nu râvneşte osanale. Ba chiar îi
repugnă. Pentru a marca anul care ne desparte, la 8 martie,
de plecarea lui Petre Ghelmez în lumea veşnicei împăcări,
socotesc mai potrivite chiar vorbele celui care, la 2 martie
2002, ar fi împlinit nu mai mult de 70 de ani. Poetul din
Gogoşarii vlăsceni a avut, în prea scurta-i viaţă, nu doar
har, generozitate şi simţ al echilibrului în construcţia
culturală (Editura “Albatros” şi eleganta revistă “Tribuna
României” o demonstrează cu prisosinţă), ci, mai cu
seamă, un ales simţ al prezenţei în epocă. Prezenţă distinsă,
uneori chiar singulară, generatoare de firească prestanţă.
Opera sa literară este dovadă mereu vie de robusteţe,
energie, invenţie şi suavă fragilitate. Dar nu aprecieri, nici
elogii nu-şi propun aceste rânduri, ci o re-cunoaştere a
omului de cultură şi artă Petre Ghelmez.

Să parcurgem, aşadar, câteva fragmente dintr-o
scrisoare adresată de poet - ca o imensă probă de luciditate
dureroasă - la 20 februarie 1997, inginerului Petre Mimiş,
directorul SCCeres-Star SRL din Gogoşari, omul graţie
căruia, în ultimii ani de viaţă ai lui Petre Ghelmez, o serie
din cărţile sale au văzut lumina tiparului:

“Iată că timpul nu mai are răbdare cu oamenii (Marin
Preda) nici acum, la atâţia ani după cel de-al doilea război
mondial, nici înaintea marii catastrofe! Să sperăm că fuga
timpului şi a faptelor, buimăceala oamenilor nu ne anunţă
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alte nenorociri. Din păcate, românul a rămas în aceeaşi
situaţie, de milenii, a istoriei sale: când în lume începe să
bântuie guturaiul, el face pneumonie. La sfârşit de mileniu
al doilea, după Christos, se pare că lumea, în general, nu
prea se simte bine, şi-atunci alţii, mai puternici, mai cinici,
mai neiertători, încearcă să scape de guturaiul lor,
strănutând către noi... Iar noi, cu economie şi cultură, cu
tot, facem temperatură, nu mai ştim de noi şi alergăm să
cerem ajutor exact la cei care ne-au dat microbul! Bună
treabă, nu?!

Îmi amintesc de plimbările noastre prin marea de grâu
a Câmpiei Burna-zului, prin viscolul fără sfârşit al petalelor
de floarea-soarelui, prin pădurile de porumb, înalte cât
calul şi călăreţul, şi care - vă spuneam atunci - dau multe
chinuri şi produc mult venin ochilor de ciclop ai sateliţilor
şi nu pot să nu mă mâhnesc şi să nu-mi pară rău că am avut
dreptate! Cu 2400 lei litrul de motorină (deocamdată!) mă
tem că grâului şi porumbului, şi orzului, şi florii-soarelui,
şi pepenilor şi tuturor celorlalte fiinţe vegetale, aducătoare
de hrană omului, le va fi din ce în ce mai greu să se înalţe,
să crească şi să rodească! Şi dacă pe mine mă doare inima,
care mă îndeletnicesc doar cu boabele literelor şi ale
gândurilor izvorâte din ele, apoi cred că nici somnul mata
nu poate fi liniştit. Iar dacă am ajuns să ne vindem/să vândă
domnii din guvern, că nu doar noi!/ şi pământul amestecat
cu oasele părinţilor, să vindem ceea ce, de fapt, nici nu este
al nostru, fiindcă pământul este şi al celor ce au fost, iar
acum odihnesc în el, dar şi al celor ce vor veni; dacă am
ajuns să-i rugăm pe samsari să ne cumpere, chiar şi fără
plată, atunci înseamnă că sfârşitul nu poate fi prea departe!
Suntem prăpăstioşi? De-ar fi doar atât!

Mă lupt, iată, de aproape o jumătate de an să public o
carte cu patru perne de tip arghezian, amare şi revoltate,
caut să înnod, să pun cap la cap şuviţe care să împletească
o funie miraculoasă. Şi, cu toată experienţa mea în
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domeniu, ce împletesc astăzi, se destramă mâine, iar
capătul se depărtează, pentru că nu are început. Până prin
‘89, era mai greu să scrii o carte. Şi cam aşa a fost de la
începutul lumii scrisului. Greu era scrisul, nu publicatul!
Acum, la greul scrisului se adaugă mult mai greul
publicatului, în afară, bine-nţeles, dacă ai bani să plăteşti
hârtia, tipografia şi, de ce nu, chiar editura! Halal, cultură!

Şi totuşi, cu ajutorul unor oameni care mai au simţul
valorilor, s-ar putea ca peste vreo zece zile să iasă de sub
teasc, în sfârşit, o plachetă de versuri intitulată CVARTET
- patru anotimpuri argheziene! Ar ieşi chiar în preajma zilei
de 2 martie, când eu voi împlini, fără să cred, fără să fiu
convins de aceasta - 65 de ani.”

Veritabilă profesiune de  credinţă, deopotrivă sfioasă şi
patetică, într-o scrisoare obişnuită, nedestinată pu-blicării,
de rutină, s-ar putea spune. Dar poetul rămâne poet şi când
scrie o reţetă culinară. Cu aceeaşi deplină şi profundă
luciditate (încă şi mai dureroasă) aşterne Petre Ghelmez
ultimul său poem, datat 5 decembrie 2000 şi intitulat (cum
altfel?) “Poetul”, aflat în volumul “Câmpia de platină”,
apărut în 2001 la editura “Crater”:

“A murit poetul câmpiei de platină,
Al firului de grâu
Şi-al greierilor pribegi
<<După o lungă suferinţă.>>
Cât a trăit
N-a vrut averi, n-a vrut măriri şi glorii deşarte,
Ci doar în cuvânt a crezut,
Pe umerii căreia
Spera
Ca lumea să se întemeieze din nou,
Mai bună, mai curată, mereu mai frumoasă.
Speranţa nu i s-a adeverit!
În vremea aceea,
Veacurile erau confuze,
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Cuvintele zăceau oloage, lipsite de sens,
La marginea mării, pescăruşi ucişi de un zbor prea înalt.
Sufletul lor primordial pierise de mult.
Nici în inimi şi nici în scorbura frunţii
Nu li se mai zăreau înţelesurile.
O mare de morminte tăcute!

Şi totuşi, doar din cuvinte
Poetul şi-a ţesut cămaşa morţii,
Iar într-o zi, mâhnit ca plumbul
A plecat, punându-şi tâmpla-n ţărână,
S-asculte cântecul ierbii, murmurul spicelor, şi

plângând, ciocârliile. Iertaţi-l!
Un singur cuvânt, din tot uriaşul cuvintelor lumii, 
A luat cu sine, drept toată averea lui: Iubire!”

Am avut prilejul să-l cunosc bine pe Petre Ghelmez,
fapt pentru care ştiu că l-ar deranja orice omagiu. Poetul
care a fost a intrat, cu opera sa cu tot, în istoria literaturii,
singura instanţă capabilă să-l judece. Omul a rămas trăitor
în amintirile celor mulţi care l-au preţuit şi iubit. Prezenţa
sa în timp va fi, cu siguranţă, rememorată. Cu dispariţia sa
a fost închis un ciclu scriitoricesc şi uman, care îl
prevesteşte pe viitorul. Indiferent de ce va să fie, luciditatea
scriitorului va străbate vremea, ca fulgerul din nopţile de
vară ale câmpiei Burnazului.
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Miros de pucioasă şi de crin

Mi se întâmplă adesea (şi nu consider că-i o ruşine, nici
măcar ca mărturisire) să mă simt, vreme bună, prizonierul
unei cărţi recent citite. Mai exact, al autorului ei. Am trăit
această senzaţie, plăcută, uneori, până la durere, în
compania scrisului unei (încă) tinere romanciere, Amelie
Nothomb, atât atunci când am citit „Igiena asasinului”. Dar
mai ales după ce, parcurgând şi alte romane ale sale, am
ajuns la „Antichrista”. Primul sentiment este de cufundare
într-o prospeţime provocatoare, agresivă chiar, a
discursului – viu, natural, lipsit de convenţionalisme ori
preţiozităţi.

O adolescentă timidă, pudică şi retrasă, Blanche (în chip
declarat alter ego-ul autoarei), fiică de profesori, se
împrieteneşte – pe neaşteptate, cu bucurie – de Christa, o
colegă de-a ei – nonconformistă, abilă în relaţiile cu
ceilalţi, uneori frivolă, mereu dominatoare. Ea intră, în
tempo di marcia, în viaţa banală, singuratică, a inocentei
Blanche, o subjugă (aşa cum face şi cu părinţii acesteia), o
chinuieşte şi o umileşte cu o naturaleţe şi o dezinvoltură
ce consternează. 

Apărând în faţa tuturor ca o copilă sărmană, care
munceşte din greu în oraşelul Malmedy (joc de cuvinte, în
franceză „mal me dit” însemnând „îmi zice ceva de rău”),
pentru a-şi putea plăti studiile, cu un discurs mereu şocant,
Christa este (va descoperi Blanche, după un demers
aproape poliţienesc), de fapt, fiica unui mare industriaş, pe
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care-l minte cu aceeaşi uşurinţă incredibilă cu care-i
înşeală şi pe colegii şi prietenii din Bruxelles, acolo unde
se desfăşoară cea mai mare parte a acţiunii romanului.
Finalul este o insolită găselniţă, şocantă de-a dreptul, chiar
dacă şi uşor neverosimilă, ce încheie o carte rotundă,
captivantă, inteligentă şi subtilă.

Mi-am notat, într-una din fişele de lectură ce, foarte
curând, vor ajunge să mă izgonească din casă, o afirmaţie
a autoarei: „ Cei care cred că a citi înseamnă o fugă de
realitate se situează la polul opus al adevărului: a citi
înseamnă a te plasa în prezenţa realulului în starea sa cea
mai concentrată, ceea ce, în mod bizar, este mai puţin
îngrozitor decât să ai de-a face cu permanentele sale
diluări.”

Observaţia este de-o excepţională finaţe, reprezentând
o pledoarie în favoarea a ceea ce numim, îndeobşte,
„lectura empatetică”, lectura în care te cufunzi pentru a
trăi, scurt timp, dar intens, o altă viaţă, pe care ţi-o asumi
fără vreo reţinere. Abandonul în faţa lecturii este suprema
forţă de bărbăţie intelectuală. Numai Hercule putea fi
doborât de o simplă cămaşă, oferită chiar de suava-i soţie.
Numai bărbaţii adevăraţi (nu sexul e important, ci forţa)
reuşesc să rămână copii şi să pătrundă în teritoriul
literaturii mereu cu deschiderea autoiluzionării, aşa cum
au făcut-o pe când citeau „Tinereţe fără bătrâneţe...” sau
„Ocolul pământului în 80 de zile”. În capcanele mici,
bizare (ca să folosesc termenul Nathaliei Nothomb) cad,
de obicei, animalele mari, puternice. (Tot ele sunt cele care
merg să moară în singurătate, neştiute de nimeni, luându-
şi de acolo toate proviziile de suflet şi de înţelegere ale unei
întregi vieţi.)

O femei scrie despre bărbăţie – aşa s-ar putea rezuma
„Antichrista”. Sexul discursului este incert, şi cu atât mai
incitant. Performanţa e reprezentată de atingerea stării
adrogine a povestitorului, propensiune pentru atingerea
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perfecţiunii visate, chiar dacă ea nu este chiar genialitate.
Citind această carte ne puteam elibera de diavolul ce

vieţuişte în şi printre noi. Uneori, mirosul de pucioasă e
confundat cu cel de crin. Mortale, ambele.

Dan Mucenic128



File zmângălite din iubire

Primul gând, intrând în curtea casei mele de la Izvoru,
m-a trimis în urmă cu decenii. Giurgiu era pe atunci tot un
fel de sătuc. Locuiam, împreună cu cele trei femei care mi-
au ocrotit copilăria, într-o curte lungă, împreună cu încă
aproape o duzină de alte familii. Casa noastră era situată
în apropierea centrului, a vestitului Turn cu ceasornic.
Aveam, în dreptul ferestrelor, un petic de grădină, bine
îngrijit, pe care am învăţat să-l lucrez de mic. Tot acolo era
plantat un brad, adus de mătuşa mea după un concediu
petrecut la Borsec, pe ,când aveam vreo trei ani, şi care a
crescut repede, drept şi semeţ. Acolo, în preajma spaţiului
unde creşteau, în devălmăşie, sumedenie de flori, dar mai
cu seamă cârciumărese, dalii, crizanteme şi tufănici, citeam
ore-n şir, aşezat într-un chese-long vechi, cu lemnul
revopsit, an de an. Către ceasurile amiezei, când soarele
verii trimitea lumea prin odăile răcoroase, priveam în
departe pâlcurile de copaci dintr-o ogradă vecină, unde
niciodată, câtă vreme am locuit eu acolo, adică peste
douăzeci de ani, n-a avut nimeni casă. Un teren plin de
salcâmi, de roşcovi, de corcoduşi, de duzi şi de meri, ale
căror fructe ne strepezeau gurile, căci nu apucau vreodată
să se coacă, în afara acelora din vârf de tot, la care ajungeau
doar cei care aveau harul căţăratului şi pe care ni le
aduceau, dulci şi roşii, celorlalţi, mai mici, mai graşi ori
mai nevolnici.

La fel şi acum, îmi las ochii să se-nfigă-n zare, unde se
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zăreşte pădurea tânără de salcâmi, sau îi îndrept către pomii
înverziţi din preajmă, care, neverosimil, sunt chiar ai mei
şi-mi vor sta aproape până când n-am să mai am puterea
de-a-i vedea.

Mi-a fost greu să aleg prima carte pe care să o deschid
aici, aşezat în apropierea fântânii care, curând, va fi
umbrită de un tei zvelt, îndrăzneţ, cu multe mlădiţe
crescute în preajmă-i. Mă decid pentru ultimul volum
tradus la noi al lui Michel Tournier – „Jurnal extim”. A fost
aşternută într-un sat din apropierea Parisului (la o distanţă
ceva mai mare de capitala Franţei decât aceea dintre Izvoru
şi Giurgiu), în al cărui prezbiteriu a locuit vreme
îndelungată, şi încă locuieşte, la cei 85 de ani ai săi.

Michel Tournier notează cu seninătate, dar nu detaşat.
Îşi iubeşte pomii din grădină, îi observă atent, îi admiră sau
îi compătimeşte, aşa cum vreau să cred că am să fac şi eu,
cu timpul. (Stăfulgerare: simt că reîncep să învăţ, aici, la
Izvoru, să citesc aşa cum o făceam în adolescenţă - cu
profundă empatie, regăsindu-mă în personaje, gânduri şi
întâmplări. Este cel mai simplu şi mai pasional - devenind,
la vârsta mea, şi pasionant - mod de lectură, cel primar. Să
citeşti cu sufletul, cu senzaţiile treze, cu imaginaţia mereu
vie – iată o voluptate pe care n-am trăit-o de mult şi nici
nu mai speram să mă încerce vreodată. Dar, uite, e posibil
şi acest miracol. Astfel trec prin paginile lui Tournier: ca
şi cum aş fi el.) Atentului cărturar francez i se întâmplă
ceea ce mi s-a întâmplat şi mie, până astăzi de dimineaţă:
„La ora 3 noaptea, mă trezeşte o furtună violentă.
Răbufnirile de vânt fac pereţii casei să tremure. Sufăr
pentru copacii mei, pe care-i aud vuind puternic afară. Mă
întreb care va pieri, unul dintre cei trei pini parasol, unul
din tei, castanul? În zori se lasă o linişte de moarte. Ies ca
să inspectez locul. Nicio catastrofă, dar grădina are un aer
buimac, asemenea unui obraz peste care a trecut o imensă
tristeţe”.
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I-aş îndemna pe tineri să citească în acest mod - sensibil,
cu bucurie şi cu implicare - chiar şi când vor atinge tărâmul
maturităţii. Marea lor problemă nu trebuie să fie aceea de
a se transforma în critici literari cu inimi uscate, ci, mai
întâi, în participanţi la cele petrecute şi simţite în textele
pe care le parcurg. Să nu ezite, aşa cum fac şi eu de mult
timp, să zmângălească, din iubire, filele tipărite, marcând,
după tipicul fiecăruia, ceea ce ar trebui reţinut sau revăzut
peste vreme, asociind textele diverşilor autori cu propriile
lor gânduri şi simţiri. Aşa procedez acum, apropiindu-mi
acest jurnal, care nu s-a vrut s fi „intim”, ci, la antipod,
„extim”, alăturând felurite obervaţii, adunate de-a lungul
anilor, după îndemnul pe care autorul l-a adresat unor elevi,
aşa cum eu însumi făceam, atunci când eram profesor:
„Scrieţi în fiecare zi câteva rânduri într-un caiet gros. Să
nu fie un jurnal intim consacrat stărilor voastre sufleteşti,
ci, dimpotrivă, un jurnal îndreptat spre lumea exterioară,
spre oamenii, animalele, lucrurile ei. Şi veţi vedea că, de
la o zi la alta, nu numai că veţi scrie mai bine şi mai uşor,
dar, mai cu seamă, veţi avea o pradă mai bogată de
consemnat. Pentru că ochiul şi urechea voastră vor învăţa
să decupeze şi să reţină din informa magmă de percepţii
cotidiene ceea ce poate să treacă în scrisul vostru. La fel
cum privirea unui mare fotograf înconjoară şi încadrează
scena care poate deveni o imagine.” La ce-mi pot conduce
gândurile vorbele de mai sus? La nenumăratele jurnale
începute de-a lungul vieţii, la nenumăratele observaţii
făcute ca jurnalist, dintre care multe au rămas întipărite pe
retina memoriei, dar şi la  câţiva dintre admirabilii
fotoreporteri cu care am lucrat ani şi ani, fie că ei s-au
numit Aurel Mihailopol, Paul Agarici, Victor Rădulescu,
Elena Ghera, Valeriu Tanasoff, Emil Plecan, Constantin
Cioboată sau Gheorghe Cucu.

Reiau cartea, urmărind numeroasele semnalări. Iată un
citat din Emile Zola, care-mi confirmă că n-am greşit
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atunci când am abandonat gazetăria, în momentele în care
senzaţionalismul ieftin care precumpăneşte astăzi în presa
noastră (inventat fiind de alţii, demult, dar abandonat în
favoarea documentării scrupuloase şi a nuanţării
inteligente) abia de se întrevedea: „Iată că sunt treizeci de
ani de când, în fiecare dimineaţă, înainte de a începe lucrul,
deschizând cele şapte sau opt ziare care mă aşteaptă pe
birou, înghit găluşca. Sunt sigur că e acolo, parcurg alert
cu ochii coloanele şi rar se întâmplă să n-o găsesc. Atac
grosolan, legendă injurioasă tivită cu tâmpenii sau cu
minciuni, găluşca se arată în ziarul de ici, când nu e în
ziarul de colo. Şi eu o înghit cu complezenţă.” Ei da, asta
fac şi eu, dar mă simt mult mai bine înghiţind-o, chiar cu
noduri, decât preparând-o şi oferind-o semenilor pe post
de informaţie sigură, obiectivă şi dezinteresată.

Am să revin la jurnalul lui Michel Tournier îndată ce
treburile grădinii, care nu acceptă amânare, îmi vor oferi
un cât de scurt răgaz.
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Evadarea întru spirit

Am isprăvit recent de citit un roman intitulat „Viaţa din
visele lui Suhanov”, scris de Olga Grushin, o rusoaică
stabilită, după glasnost, în Statele Unite şi care, după
modelul lui Nabokov, şi-a redactat cartea direct în limba
engleză. Povestea, admirabil dozată, e simplă şi cunoscută
multor trăitori ai comunismului. 

Un tânăr pictor, plin de talent, îndrăgostit de
îndrăznelile artei apusene, încearcă, împreună cu câţiva
colegi, să iasă din tiparele rigide ale momentului. Speriat
de represaliile ce urmau să se declanşeze împotriva sa după
ce a expus o lucrare nonconformistă, el cedează în favoarea
avantajelor de moment, ajungând, după mai bine de două
decenii, un adevărat activist cultural, bine situat atât politic,
cât şi, mai ales, social. Vine, însă, şi moemntul scadenţei,
atunci când îşi pierde slujba, fiind părăsit (nu din această
pricină, ci din altele, mai profunde) şi de copii, şi de soţie.
Întrucâtva dezmeticit, vizitează expoziţia unuia dintre foştii
săi apropiaţi, rămas fidel credinţelor din studenţie, fapt
pentru care acceptase să trăiască într-o lucie sărăcie.
Decepţie, însă! Realizările prietenului sunt dezamăgitoare
chiar şi pentru autor, confruntat pe mai departe cu rigorile
degradante ale unui trai umil.

Olga Grushin ne şopteşte, printre rânduri, că într-o lume
strâmbă nu există învingători, ci numai învinşi, indiferent
pe ce parte a baricadei s-ar situa ei. Soluţia, unică, este
retragerea artistului în propria-i patimă, astfel încât destinul
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de făurar al frumosului să nu-i fie influenţat de jur-
împrejurul indiferent, devenind brusc ostil în faţa oricărei
îndrăzneli.

Astfel cred, după făptuirile sale, că va fi gândit şi
Constantin Noica, retrăgându-se la Păltiniş. Evadarea sa
din lumea cea lumească, de care, iniţial, a fost fascinat, i-
a oferit şansa unor călătorii spirituale pe care puţini au avut
privilegiul de a le face. A devenit liber cu adevărat într-o
ţară şi într-un timp care interziceau libertatea autentică.

Sunt convins că, dacă – astăzi – ar fi iar la vârsta când
a optat pentru aventura spirituală de la Păltiniş, aceeaşi
decizie ar lua. Şi nu doar pentru că ţara este aceeaşi, ci mai
ales pentru că vremurile de azi, de numai declarată, însă
inconsistentă libertate, l-ar convinge lesne să aleagă
aceeaşi soluţie pentru a-şi salva libertatea reală. De aceea,
gândul la Noica este, oricând întremător, ca o mereu
reinventată speranţă.
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Berarul autozeflemist

Mă pregătesc să plec, pentru o săptămână, în Irlanda,
dornic să-i întâlnesc pe mult (şi de mult) îndrăgiţii „oameni
din Dublin”, cei cunoscuţi, până acum, doar din paginile
lui James Joyce. Comod ar fi fost să cer conducerii
redacţiei îngăduinţă şi să absentez un timp din paginile
ziarului. Dar, mai ales pentru că mulţi dintre comentatorii
rubricii de faţă şi-au exprimat dorinţa de a şti mai multe
despre Caragiale, le ofer cititorilor mei câteva file dintr-o
mai largă încercare de-a readuce în atenţie unele momente,
mai puţin ştiute de publicul larg, din viaţa lui. Vă invit,
aşadar, în Regatul Caragiale!

Iată, pentru început, o sugestivă fişă biografică a lui Ion
Luca Caragiale, datorată lui Al. Piru: “Născut la 30
ianuarie 1852 în satul Haimanale de lângă Ploieşti,
Caragiale era fiul unui avocat fără studii şi nepotul
actorilor Costache şi Iorgu Caragiale. Absolvind gimnaziul
din Ploieşti, face doi ani la Conservatorul din Bucureşti
pentru a deveni, ca şi Eminescu, copist de Tribunal, mai
târziu sufleor la Teatrul Naţional, jurnalist la 21 de ani (la
Ghimpele), redactor, în 1877, la Claponul, cu buletin hazliu
al întâmplărilor Orientului, foiletonist la România Liberă,
redactor, cu Eminescu şi Slavici, la Timpul (1878 - 1880),
revizor şcolar doi ani, funcţionar la regia monopolurilor
statului, director, scurt timp, în 1888, general al teatrelor,
în Bucureşti, şi restaurator în gara Buzău, redactor, cu
Anton Bacalbaşa, al revistei Moftul român, iar funcţionar
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doi ani la regie, până ce, în 1904, în perspectiva unei
importante moşteniri, se exilează voluntar la Berlin, unde
moare opt ani mai târziu, la 2 iunie 1912.” Şase decenii de
luptă cu viaţa şi de izbândă deplină în truda de a remodela
rostirea românească scenică şi nu numai. S-au scris multe
cărţi despre Caragiale. Unele născute dintr-o evidentă
admiraţie. Pentru cititorul de azi, însă, Caragiale reprezintă
mai mult decât marele creator de literatură. El este o epocă,
un timp al  scrisului. Ne închinăm în faţa mereu viei sale
amintiri, mânaţi de dorinţa de a nu ne fi ruşine de ochiul
critic al satiricului de geniu, de va fi să ne citească textele
pe care i le dedicăm, într-o altă viaţă.

Înainte de a începe să depănăm câtzeva momente din
povestea trecerii prin timp a celui despre care, în 1893,
Toni Bacalbaşa spunea: “gonit o viaţă întreagă de
nenorocire, urmărit de piaza rea ce de la naştere nu l-a
părăsit niciodată, Caragiale nu poate avea în lumea asta -
în ţara asta! - nici măcar un mormânt ca lumea”, vom
încerca să mai stăruim asupra portretului genialului
comediant, atât  în litere, cât şi-n trăire.

Pentru început, un “Caragiale par lui-meme”, desprins
din memorabilul său text “O răutate”:

“Fost ofiţer, fost autor şi director de teatru, a contractat
din copilărie multe din apucăturile actorilor: e tipul
cabotinului literar.

Autor al multor opere de mare valoare - pe care are să
le scrie... Dar nu! nu va mai lucra nimic scris într-o ţară de
mofturi, unde nu se încurajează arta şi literatura adevărată.
De aceea îşi pusese de gând să părăsească acest Orient
incult şi să se exileze de bună voie în Occidentul luminat
- la Kecikemet.

Singurul bucureştean care s-a alipit de fosta Junime
literară din Iaşi - rara avis, gâscă rară.

În politică, lipsă totală de principii, totuşi o extremă
consecvenţă: votează regulat cu opoziţia, deşi îi este
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totdeauna antipatică.
Posedă secretul de a-şi câştiga vrăjmaşi noi şi de a-şi

pierde prietenii vechi. Dintre aceştia, puţinii cu care încă
nu s-a certat îi găsesc oarecare merite de prozator.

Neavând un unchi în America, a trebuit să se
mulţumească cu o mătuşă în Europa.

Şi-a făcut studiile la şcoala lumii - unde nu se cer
examene.

Particularităţi: meloman, ureche şi gust muzical bine
dezvoltate. Superstiţios; îi place să-i trosnească
chibriturile: e semn că vin banii, de aceea nu uită niciodată
să le usuce înainte de a le întrebuinţa”.

Numai Eminescu, în “Cugetările sărmanului Dionis”,
cred că a mai dovedit atâta vervă autocaricaturală. Capabil
să joace zi şi noapte la ruleta rusească a persiflării de sine,
realizată cu savantă dozare, mai ales în publicistica în care
a creat înaltă şcoală, Caragiale n-a ostenit o clipă să (se
auto)persifleze, stăpân pe pârghiile ironiei şi ale umorului
de o fineţe neiertată de mulţi.

Ion Luca Caragiale era, în momentul acestui pamflet pe
care şi-l adresa, la vârsta deplinei maturităţi într-ale
condeiului. Şi într-ale înţelegerii condiţiei de scriitor
roman, nu doar al acelui timp. În spatele zâmbetului său,
mimat cu histrionismul marelui om de teatru, magicianul
miticismului privea - poate fără voie - într-un viitor imens.
“Văz imens”, zicea el. Înţelegerea, priceperea
“monstruoasă” (găselniţă memorabilă!) a sensurilor de el
intuită, cu un veac îndărăt, ne revine, deloc din fericire, şi
nouă, pe mai departe.

Un episod mult discutat încă din vremea când Caragiale
încă era în viaţă a fost cel legat de cariera sa de berar.
Planul de a se pricopsi din negoţul cu bere se ivise de mult
în mintea scriitorului. Mulţi îi cunoşteau intenţia, astfel
încât n-au fost surprinşi citind anunţul din “Românul” (28
noiembrie 1893): “Dl. I. L. Caragiale inaugurează miercuri
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(29 noiembrie) berăria domniei sale”. Însă ghinionul îl
urmărea pe Caragiale ca pe unul din personajele sale,
Lefter Popescu, inaugurarea fiind amânată pentru duminică
3 decembrie, la orele 4 d.a., în hotelul Universal de pe
strada Gabroveni. În ziare încep să apară reclamele de
genul “Berăria Caragiale. Local de întâlnire a tuturor
claselor. Bere de Suther. Popicărie de salon. Serviciul
garantat. Întreţinere europeană. Preţuri moderate”.

Berăria era arareori plină, îndeosebi cu actori, dar
veneau şi scriitori şi admiratori ai maestrului. “Mi-aduc
aminte - povesteşte Ion Livescu - de un tunel de la
Gabroveni, unde se deschisese o berărie în tovărăşia lui
Mihalcea şi unde venea o lume nebună să cunoască mai
aproape pe autorul Scrisorii pierdute. Era graţios, mucalit
sub ochelarii  prin care aruncau săgeţi ochii ce nu se puteau
fixa nicăieri, veşnic cercetători şi vagabonzi. Muşterii îl
sorbeau şi vorbele lui alunecau în sufletul consumatorilor
mai uşor decât berea lui Mihalcea, vândută sub eticheta
autorului dramatic...”

Spre sfârşitul lui aprilie 1894, deci numai după cinci
luni, berăria falimenta. Poate datorită felului ciudat de-a fi
al lui Caragiale. Acelaşi Ion Livescu istoriseşte cum
Caragiale a cumpărat, într-o zi, un butoiaş cu icre negre.
După ce a gustat ce-a gustat din el, împreună cu musafirul
său, berarul Caragiale, văzând că nu intră nimeni în local,
a trimis butoiaşul la el acasă!

După faliment, Caragiale nu se descurajează, ci, mai
mult, porneşte propria-i afacere. La 16 mai 1894, adresează
Preşedintelui Tribunalului Ilfov Comercial următoarea
cerere: “Comerţul ce întreprind e berărie în str. Sf. Nicolae
Şelari nr. 2. Firma I. L. Caragiale  cu emblema Berăria
Academică Bene Bibendi”. Nici această berărie, în care a
pierdut mulţi bani n-a rezistat. Era dator şi n-avea leţcaie.
Fapt pentru care s-a adresat, conform amintirilor dr. D.
Leon, regelui Carol. Iată memorabila scenă: “La audienţă,
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regele l-a primit foarte afabil, întrebându-l între altele cum
îi merge cu afacerea, la care Caragiale a răspuns: - Rău de
tot, Majestate, şi, ca să nu fiu declarat falit, m-am gândit
să rog pe Majestatea Voastră a-mi împrumuta suma
necesară. Regele, zâmbind, îi spuse: - D-ta nu ştii, d-le
Caragiale, că regii nu împrumută bani? Dar de ce sumă ai
nevoie?  Caragiale avea nevoie de 3.500 lei, dar s-a gândit
să ceară 1.500 mai mult şi-i spuse Regelui: - Suma de care
am nevoie, Majestate, este 5.000 lei. - Treci mâine pe la
Basset, spuse Regele, ca să-ţi numere banii. A doua zi
Caragiale, prezentându-se lui Basset, i-a numărat 3.500 lei.
Regele aflase deja precis suma pe care o datora Caragiale”.
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Printre oamenii din Dublin (1)
Un mort frumos (I)

Zilele petrecute, recent, la Dublin m-au marcat profund.
Încă n-am reuşit să mă dezmeticesc cu totul nici acum. Am
întâlnit şi am căutat să pricep o lume diferită cu totul de
aceea în care trăim. O lume, deopotrivă, profund serioasă
şi nespus de petrecăreaţă. Dar, înainte de orice, o lume
permanent zâmbitoare, deschisă, jovială. Faptul sare în
ochi mai ales în condiţiile climei extrem de ciudate de-
acolo. Irlandezii spun că, la ei, în fiecare zi sunt traversate
toate cele patru anotimpuri. Acum plouă mărunt, acum
apare un soare strălucitor, acum se înnegurează cerul şi te
cuprinde frigul, pentru ca, imediat să înceapă să plouă în
rafale, iar apoi bolta să se însenineze instantaneu. Asta nu-
i deranjează defel pe oamenii locului, care-şi abandonează
fără vreun regret umbrelele rupte de câte o pală de vânt sau
merg, la fel de voioşi, şi  biciuiţi de stropii reci, parcă fără
să-i bage-n seamă ori să le pese vreun pic.

Am locuit într-un hotel din plin centrul Dublinului,
„Alexander”, făcând parte din lanţul „O’Callghan House”,
într-o cameră uriaşă, în care am descoperit, cu bucurie
imensă, o scrumieră, semn că acolo era permis fumatul. N-
am stat prea multă vreme în odaia largă şi extrem de
confortabilă, preferind să colind prin oraşul pe care nu-l
ştiam decât din cărţile (şi acolo luate cu mine) lui James
Joyce. Oraş care nu-mi pare nici acum, după ce l-am bătut
cu pasul zi şi noapte, să aibă aer de adevărată capitală. E
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tăiat de linii trasate cu siguranţă şi oareşce monotonie, mic
de statură (nu multe din clădirile sale au peste patru etaje)
şi disciplinat în alcătuirea-i de piatră roşie, spartă, din loc
în loc, de uşi masive şi multicolore. 

Dar o să tot am de scris despre cele văzute acolo. Mai
ales pentru că am încercat să-i înţeleg pe „Oamenii din
Dublin”, personajele acelea ciudate din culegerea de
povestiri cu acest titlu, pornind de la propriile-mi
experienţe, trăite în oraşul evocat de Joyce, oraş care-l
iubeşte, parcă, tot mai mult pe scriitorul său, cu toată
trecerea timpului.

Pot numi stilul inconfundabilului prozator drept unul
„dublinez”. Scriitura pare seacă şi continuu reconstruită,
uneori chiar ezitantă. Tonul este cel mai adesea neutru, iar
ceea ce ni se relatează poate fi socotit, la o primă vedere,
neinteresant. Nimic spectaculos. Şi totuşi...

„Surorile” e cel tintâi text al celebrului volum. Este şi
prima proză publicată de Joyce, în 1904, la 22 de ani,
revizuită apoi, un deceniu mai târziu, pentru a fi inclusă în
„Oamenii din Dublin”. Totul e povestit de un narator având
o vârstă neprecizată; socotit copil de ai săi şi de apropiaţii
familiei, dar el considerându-se ceva mai matur. (Înclin să
cred că băiatul avea dreptate.) Cel mai apropiat prieten al
povestitorului, în pofida diferenţei de vârstă, era referendul
James Flynn, de a cărui moarte află într-o seară de 1 iulie
1895 (an în care Joyce ar fi fost trecut de 13 ani). Chiar
dacă acesta-i spusese deseori „nu mai stau eu mult pe
lumea sta”, băiatul nu-l crezuse. Ştia, însă, că suferă
cumplit din cauza paraliziei ce-l lovise.

Începutul povestirii nu anunţă nimic special: „De data
asta, nicio nădejde să mai scape: era la al treilea atac. Seară
de seară trecusem pe lângă casa unde locuia (era în timpul
vacanţei) şi cercetasem pătratul de geam luminat; şi seară
de seară îl aflasem luminat la fel, slab şi egal. Dacă ar fi
murit, gândeam, s-ar vedea reflectate, pe storul întunecat,
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lumânările.(...) În fiecare seară când priveam în sus spre
geamul luminat, îmi repetam încet cuvântul PARALIZIE.
Întotdeauna sunase ciudat urechilor mele, ca şi cuvântul
GNOMON în Euclid, sau cuvântul SIMONIE din
catehism. Dar acum mi se părea numele unei făpturi
răufăcătoare şi încărcate de păcate. Mă înspăimântase şi
totodată jinduiam să mă apropii şi să-i privesc lucrătura
ucigătoare.” Nu anunţă nimic special, spuneam, dar induce
un sentiment de confuzie. Ce legătură să existe între
banalul cuvânt „paralizie” şi mult mai rarele „gnomon” şi
„simonie”? Care să fie, luându-ne după aceste vorbe
ciudate, stadiul intelectual şi cel de maturizare al
povestitorului? Aşa văzute, lucrurile se complică. Începem
să-l simţim pe dificilul scriitor Joyce, cel care spunea că
scrie astfel încât să le dea de lucru criticilor încă trei
veacuri după moartea sa.

Aşadar, părintele murise. Unchiul şi mătuşa băiatului îl
au ca musafir pe vârstnicul Cotter, o fiinţă ciudată, care nu-
şi duce niciodată gândurile până la capăt. Trăgând continuu
din lulea, el spune că Flynn ar fi avut ceva straniu îăn felul
lui de-a fi, că i s-a părut un caz special. Aflând despre
amiciţia dintre nepotul gazdelor şi cel de curând dispărut,
Cotter spune că, dac-ar avea copii, nu i-ar plăcea ca ei să
stea prea mult de vorbă cu un om cum a fost reverendul,
asta făcându-le rău, impresionabili cum sunt. „Eu sunt de
părere ca un flăcău ca acesta s-alerge pe-afară şi să se
zbenguie cu alţi flăcăi de vârsta lui, şi nu să...”, punctează
Cotter un principiu fundamental al educaţiei irlandeze –
mişcarea în natură. „Şi eu sunt de aceeaşi părere, îl asigură
unchiu-meu. Să-nveţe să dea din pumni. Asta le tot spun
evlavioşilor ăstora: faceţi mişcare! Păi, eu, când eram puşti,
în fiece dimineaţă făceam câte o baie rece, fie vară, fie
iarnă. Asta mă ţine acuma sănătos tun. Învăţătura-i ceva
foarte frumos, e lucru mare, nimic de zis, da’...”

Ei bine, da! Aceasta-i Irlanda şi astfel gândesc şi azi
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oamenii ei. E suficient să le vezi terenurile de golf din
curţile fără hotare de prin suburbii, să-i priveşti alergând
prin parcuri sau să-i zăreşti, în departele mării, mânuind,
în plin curent, frânghiile yolelor ca să pricepi că sportul şi
aerul curat le sunt cel mai aproape de suflet.

Revenind la „Surorile”, e de observat că povestitorul
este socotit, iniţial, copil de către Cotter, apoi, probabil
dintr-o politeţe de musafir, „flăcău”, dar şi, prin comparaţie
cu sine, la vârsta lui, „puşti”, de către unchiul său. În
această diferenţă de mod de-a fi văzut stă întreaga îndoială
a naratorului, dar şi modul în care el înţelege evenimentele
la care participă – când cu o suprinzătoarte maturitate, când
într-un mod absolut pueril. E de observat, aşadar, întâi de
toate, dilema din însăşi personalitatea povestitorului, el
devenind, pentru el însuşi, o enigmă.

Se spune, adeseori, despre James Joyce, că este un autor
mai mult citat decât citit, şi cred că aceasta este realitatea.
Am făcut, fără voie, un experiment, în timp ce mă duceam
spre Dublin. În aeroportul din Praga, văzut de câţiva dintre
cei cu care urma să iau cursa de Dublin că citesc chiar
cartea „Oamenii din Dublin”, am fost solicitat să le-o ofer,
pentru o iute frunzărire. Prozele care o compun nu sunt de
prea mari dimensiuni, aşa încât doi dintre vecinii mei au
parcurs câte o povestire. Nu s-au arătat defel încântaţi.
Dimpotrivă, au lăsat impresia că şi-au pierdut vremea cu
nişte platitudini. În „Surorile”, de pildă, scena cinei – cu
inevitabila fripură de berbec, nelipsită de pe masa
tradiţională a irlandezilor – la care este anunţată moartea
reverendului n-are, de fapt, nicio finalitate, şi, aparent, nici
vreo relevanţă. E o discuţie, cumva, în dodii, în care se
spun generalităţi. Singura sa însemnătate în economia
textului – dar de prim ordin -  este legată de modul în care
ar urma să fie privit (şi, în funcţie de asta, luat sau nu în
serios) povestitorul – ca „flăcău” sau ca „puşti” –, precum
şi suprinderea acestuia în momentul în care observă că
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maturii îl văd pe Flynn ca pe o ciudăţenie, care ar fi trebuit
mai curând evitată de cei tineri.

„Am adormit târziu. Cu toate că-mi era ciudă pe
bătrânul Cotter că vorbise de mine ca de-un copil, îmi
frământam mintea să scot un înţeles din frazele lui
neterminate.” Nu reuşeşte, dar are o noapte de coşmar, cu
vise care-l sperie şi cărora nu reuşeşte să le pătrundă tâlcul.
El se va vădi, pentru cei deprinşi să citească Joyce, abia în
cele ce se vor petrece peste o zi.
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Printre oamenii din Dublin (2)
Un mort frumos 

Un tânăr află despre moartea vârstnicului său prieten,
reverendul James Flynn, un om ciudat, în opinia celor
maturi. Aşa începe povestirea „Surorile”, cea care deschide
celebra culegere „Oamenii din Dublin” de James Joyce.
După o noapte plină de vise înfricoşătoare, băiatul porneşte
spre casa preotului, din Great Britain Street, pe la marginea
oraşului, în preajma căreia se află un magazin de umbrele,
ca pe mai toate străzile Dublinului. Este un bun prilej de
rememorare a întâlnirilor sale frecvente cu Flynn, căruia îi
ducea uneori, din partea mătuşii sale, câte un „pachet de
tabac High Toast”, din care acesta lua, cu o mână
tremurândă, fire de tutun, din care multe îi cădeau pe
piepţii hainei. „Poate că aceste statornice revărsări de tabac
dădeau vechilor sale veşminte preoţeşti înfăţişarea lor
verzuie, veştedă; căci batista cea roşie – totdeauna
mohorâtă din pricina petelor de tabac ale săptămânii – cu
care se străduia să înlăture firicele căzute, rămânea
nepuncioasă.” Atenţia pentru amănunte a lui Joyce şi, mai
ales, importanţa pe care acestea o capătă, cu încetul, de-a
lungul povestirii, este impresionantă.

Cine fusese, de fapt, acest James Flynn? „Îşi făcuse
studiile la colegiul irlandez din Roma şi mă-nvăţase să
pronunţ latineşte cum se cuvine. Îmi povestise despre
catacombe şi despre Napoleon Bonaparte; şi-mi lămurise
înţelesul feluritelor ceremonii ale liturghiei şi feluritele
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veşminte purtate de preot.  Uneori îi plăcea să-mi pună
întrebări grele; mă întreba, de pildă, ce trebuia făcut în
anumite împrejurări, sau despre cutare şi cutare păcate,
dacă erau păcate de moarte, sau păcate ce se pot ierta, ori
numai lipsuri în desăvârşire. Întrebările lui îmi arătau cât
de complexe şi de misterioase erau anumite orânduiri ale
Bisericii, pe care le privisem totdeauna ca pe cele mai
simple fapte. Îndatoririle personalului cu privire la Sfânta
împărtăşanie şi la taina confesionalului îmi păreau atât de
grave, încât mă miram cum de se găsea cineva care să
cuteze a le lua asupră-şi; şi nu m-am mirat când mi-a spus
că părinţii Bisericii scriseseră cărţi cât Anuarul poştelor de
groase şi tipărite cu litere la fel de mărunte ca anunţurile
judiciare din ziar, pentru ca să lămurească aceste chestiuni
complicate. Adesea, când mă gândeam la asta, nu ştiam să
mai dau niciun răspuns, sau dădeam câte unul nerod şi
şovăielnic; atunci el zâmbea, de obicei, şi clătina niţel din
cap. Uneori mă punea să recit toate răspunsurile din
liturghie pe care mi le dăduse să le învăţ pe de rost; şi în
timp ce le bombăneam repede, bătrânul surâdea gânditor
şi încuviinţa din cap, îndesându-şi la răstimpuri câte un
ghemotoc mare de tabac ba într-o nară, ba într-alta.”

Către seară, băiatul şi-a însoţit mătuşa „în vizită la casa
îndoliată”. Cerul era, ca de obicei în Irlanda, acoperit de
un „troian mare de nori”. I-a primit Nannie, una dintre
surorile celui dispărut. Flăcăul l-a privit cu atenţie. „Zăcea
întins, solemn şi arătos, înveşmântat ca pentru altar, ţinând
moale un potir în mâinile lui mari. Faţa îi era foarte
semeaţă, cenuşie şi masivă, cu nări negre, cavernoase, şi
încadrată de-un strat rar de peri albi.” A apărut atunci şi
cealaltă soră a lui James, Eliza, nemăritată şi în vârstă, ca
şi Nannie.

Femeile încep să discute, evitând, aşa cum se întâmplă
prin partea locului, să spună cuvintele-cheie: „S-a...paşnic?
Şi s-a...tot ce...?” Concuzia a fost c-a murit împăcat. „N-
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ar fi crezut nimeni să fie un mort aşa de frumos”, gândeşte,
cu voce tare, Eliza. De ce să nu fi crezut nimeni asta?, s-ar
ivi întrebarea, pe care n-o pune, însă, niciun personaj
lăsând asta în seama cititorului. 

Conversaţia înaintează la fel de convenţional. Surorile
sunt lăudate pentru tot ce-au făcut pentru cel răposat, iar
ele nu contenesc a se plânge de eforturile pe care le-au
depus, atât în timp, cât mai ales din pricina pregătirilor de
înmormântare. După replici banale, din care reeiese că
preotul fusese un om liniştit, abia simţit prin casă, aceeaşi
Eliza reia – parcă – ceea ce auzise povestitorul, cu o seară
înainte, de la bătrânul Cotter: „Şi să ştiţi, eu una băgasem
de seamă că de la un timp se întâmplă ceva ciudat cu
dânsul. De câte ori îi aduceam în odaie supa, îl găseam cu
breviaru’ căzut pe jos, iar pe el zăcând răsturnat în jilţ şi
cu gura deschisă. (...) Şi cu toate acestea, tot spunea întruna
că pân-a nu trece vara, într-o zi frumoasă, are să facă o
plimbare cu trăsura – numa’ ca să mai vază casa unde ne-
am născut cu toţii, jos în Irishtown, şi zicea că ne ia cu
dânsul pe mine şi pe Nannie.”

Taina reverendului întârzie să iasă la iveală. Tot Eliza
încearcă s-o desluşească: „Totdeauna a fost prea grijuliu.
Nu mai era în stare a duce pe umeri sarcinile preoţiei. Şi-
apoi viaţa lui fusese frântă, cum s-ar zice.” E completată
imediat: „Da. Era un om dezamăgit. Asta se vedea.” Apoi:
„Potirul acela pe care l-a fărâmat...Cu asta a-nceput.
Fireşte, spuneau ei că nu-i niciun păcat, că nu era nimica-
n el. Da’ dânsu’ tot...Spuneau că băiatul e de vină. Da’
bietu’ James atât s-a tulburat, Dumnezeu să-l ierte!”
Apariţia tot mai deasă a apostrofului vrea să sugereze că
discuţia a trecut, de la convenţionalismul iniţial, la
schimbulk viu, natural de replici.

Deznodământul se apropie, iar povestea continuă la fel,
cu elipse, contrapunctic:”Asta i-a răvăşit sufletu’. După aia
a început să clocească gânduri negre, nu mai vorbea cu
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nimeni şi rătăcea de colo-colo, tot singur-singurel. Ca să
vedeţi, într-o noapte l-a chemat să meargă la o casă unde
era nevoie de un preot şi l-au căutat de zor, da’ nu l-au putut
găsi nicăieri. L-au căutat în tot locu’ – din pod şi până-n
pivniţă – şi nicăieri n-au dat de dânsu’. Şi-atunci,
îngrijitoru’ bisericii a zis că ce-ar fi să caute şi-n capelă. Şi
au scos cheile, au descuiat capela şi îngrijitoru’ şi părintele
O’Rourke, şi alt preot care era pe-acolo au adus o
lumânare, să-l caute. Şi ce credeţi, acolo era. Şedea singur,
pe-ntuneric, în confesionalul lui, cu ochii larg deschişi şi
râzând încetişor.” Finalul reia momentul, evidenţiindu-i
adevărata semnificaţie: „Cu ochii larg deschişi şi râzând
încetişor, de unul singur...Şi-atunci, fireşte, când au văzut
una ca asta, le-a dat în gând că pesemne nu mai e
zdravăn...”

Astfel se încheie povestirea, care poate da impresia că
n-a spus, în fond, mare lucru. A murit un preot pe care toată
lumea îl considera ciudat, nebun – de fapt. Aşa acţionează,
până la distrucţie, societatea irlandeză, prin oamenii săi
obişnuiţi: şoptind, împrăştiind zvonuri din care, în cele din
urmă, se alcătuieşte opinia generală, niciodată rostită cu
voce tare de către cineva care să-şi asume responsabilitatea
spuselor sale. Un soi de complot tăcut, căruia îi cad victime
neînţeleşii. Or, James Flynn (şi, mai târziu, James Joyce)
se număra printre aceştia. Iar neînţeleşii erau tocmai
ştiutorii de carte, cei care renunţau la mişcarea în natură,
temelia formării timpurii, pentru locuitorii insulei,
abandonându-se lecturii şi meditaţiei. Aşa cum gândeau,
odinioară, strămoşii noştri – că cei care învaţă prea multă
carte, înebunesc! De-aici, nevoia de singurătate a lui Flynn.
De-aici, dorinţa lui de-a avea în preajmă un suflet curat,
cu drag de învăţătură. Şi tot de-aici, abandonarea lui de
către cei din preajmă, care se mulţumesc doar să-l ştie
existând, fără a simţi nevoia să-l vadă ori să-i vorbească.
Este, neîndoielnic, cea mai cumplită dintre singurătăţi –
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aceea pe care o trăieşti înconjurat de semeni cu care nu
comunici pentru că nu te înţeleg. Pentru că nu faci parte
dintre ai lor.

Finalurile lui James Joyce obligă la recitirea, la literă, a
întregii povestiri. Poate că ţi-a scăpat o nuanţă, conţinută
de vreun cuvând azvârlit, aparent, la întâmplare. Căci totul
e construit cu o rigoare desăvârşită. Legătura dintre final
şi incipit demostrează, şi în „Surorile”, acest lucru.
Povestitorului îi sunase ciudat (obsedant se repetă în text
acest cuvânt - ciudat!) termenul de „paralizie”, pe care îl
leaga în minte (cum spuneam şi în articolul de ieri), de alte
două, mult mai rar folosite, şi pe care le auzise, în mod
repetat, rostite de James Flynn: „gnomon” şi „simonie”.
Primul denumeşte un instrument antic folosit pentru a se
determina meridianul locului (asta însemând că reverendul
îşi cunoştea bine poziţia în lume), iar celălalt se referă la
cumpărarea cu bani a unui bun spiritual sau la traficul cu
obiecte sfinte (cum ar fi fost potirul, cel spart, dar şi cel
purtat pe piept de defunct).

De-aici poate începe lectura creativă. Să încercăm să ne
imaginăm în ce contexte rostise preotul aceste cuvinte,
atunci când băiatul care poveşteşte i se afla în preajmă, şi
vom descoperi o altă povete, pe care Joyce nu ne-o spune,
dar pe care ne îndeamnă s-o construim singuri.
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Printre omenii din Dublin 
Centrul paraliziei generale

„Intenţia mea a fost – se confesează James Joyce, în
legătură cu volumul său de proză scurtă – să scriu un
capitol din istoria morală a ţării mele şi am ales Dublinul
ca scenă, pentru că acest oraş îmi părea a fi centrul
paraliziei generale. Am încercat să-l zugrăvesc publicului
indiferent, sub patru din aspectele sale caracteristice:
copilăria, adolescenţa, maturitatea şi viaţa publică.
Povestirile sunt aranjate în această ordine. Am scris cartea
de faţă în cea mai mare parte într-un stil de o platitudine
căutată şi cu convingerea că acela care are îndrăzneala să
modifice, ba chiar să deformeze, în prezentarea sa, ceea ce
a văzut şi auzit trebuie să fie un om de mare curaj. Eu unul
nu pot face mai mult decât atât. Nu pot schimba ceea ce
am scris.”

Ca şi în literatura sa, Joyce este, şi de această dată,
criptic, oferind vorbelor sensuri multiple şi lăsând unele
înţelesuri suspendate. „Oamenii din Dublin” constituie,
iată, în viziunea autorului, un capitol din „istoria morală”
a Irlandei. O istorie morală alcătuită, paradoxal, doar din
fapte mărunte şi convorbiri voit banale. Ni se sugerează,
aşadar, că tocmai în spatele acestor întâmplări şi cuvinte
oarecare stă o mare miză etică. Aceasta fiind cheia în care
se cuvin a fi interpretate povestirile culegerii, „platitudinea
căutată”, mai sus invocată de prozator, e menită tocmai să
ascundă, sub o pojghiţă monocoloră, adâncimi de gând şi
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sensuri majore.
Ni se mai spune de către Joyce că şi-a ales drept „scenă”

oraşul natal – pe care, de altfel, l-a şi părăsit definitiv în
1904, cu un deceniu înainte de a tipări „Oamenii...” –
pentru că acesta i s-ar fi părut a fi „centrul paraliziei
generale”. E vorba, evidnt, de o paralizie morală, asta
însemnând că personajele prezentate sunt, de fapt, tipuri
ilustrând categorii întregi de indivizi.

În fine, spre a închide acest expozeu introductiv, ar mai
fi de reţinut două aspecte interesante. Unul este de ordin
estetic. Joyce este convins că scriitorul trebuie să prezinte,
cu exactitate reportericeacă tot ceea ce vede şi aude, dar
astfel încât textele sale să nu mai poată suferi vreo
modificare, aşa cum şi artistul nu şi-a permis să altereze
realitatea. Dincolo, însă, de această aparentă dare de seamă
cu privire la cele observate, este de datoria cititorului să
înţeleagă, conform propriilor scheme mentale,
complexitatea vieţii lăuntrice a pesonajului, plecând de la
datele oferite de autor, puţine şi cu atentă grijă selectate
dintr-o infinitate de altele asemănătoare. Al doilea aspect
este de ordin pur stilistic. Reciţi doar această scurtă frază
referitoare la Dublin: „Am încercat să-l zugrăvesc
publicului indiferent” şi încercaţi să faceţi analiza
gramaticală a cuvântului „indiferent”. La cine sau la ce se
referă? Să fie „indiferent” autorul, publicul sau acţiunea
autorului? Altfel zis, „indiferent” e nume predicativ
suplimentar sau atribut? Iată, aşadar, încă o dificultate pe
care o ridică modul de exprimare al lui Joyce, chiar şi într-
un text lipsit de orice intenţionalitate artistică.

După primele două zile de hoinăreală printr-un Dublin
care mi s-a părut plin de oameni destinşi, am avut
sentimentul (ce denotă o adaptare la atmosfera din jur,
după depăşirea barierei psihologice a surprizei oferite de
primul contact cu această lume şi a curiozităţii fireşti,
explozive, care-ţi dă ghes) că încep să zăresc pe stradă,
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într-un pub sau pe o alee a parcului din faţa casei lui Oscar
Wilde personaje desprinse din povestirile – des şi atent
citite – conţinute în „Oamenii...”.

Iată-i, de pildă, pe Eveline şi pe Frank, în port, ţinându-
se de mână, ezitând dacă să plece sau nu cu vaporul ce stă
să pornească spre Buenos Aires. Eveline, protagonista
povestirii cu acest titlu, e o fată obişnuită, are 19 ani şi se
simte tot mai ostenită din pricina vieţii grele pe care o duce,
mai ales după moartea mamei şi a celui mai drag dintre
fraţii ei. În viaţa sa apare, însă, Frank, iar acesta o cere în
căsătorie. Proza surprinde momentele de dinaintea
despărţirii de casă şi de tot trecutul, pe care Eveline şi-l
evocă, uneori cu nostalgie, alteori cu profrundă neplăcere.
„Era pe cale să înceapă o viaţă nouă cu Frank. Frank avea
o inimă bună şi o fire bărbătească, deschisă. Urma să plece
cu  dânsul, cu vaporul de seară, ca să-i fie soţie şi să
trăiască alături de el la Buenos Aires, unde o aştepta o casă,
un cămin al ei.”

În mod normal, ar fi trebuit să fie fericită într-un
asemenea moment. „Avea mult de lucru, s-o scoată la capăt
cu gospodăria, să-i supravegheze pe cei doi mai mici, care-
i fuseseră lăsaţi în grijă, să se ducă regulat la şcoală şi să
mănânce la timp. Muncea din greu – era o viaţă aspră – dar
acum, când se pregătea s-o părăsească, n-o mai găsea chiar
aşa de neplăcută.” Momentul de bilanţ se plelungeşte.
„Consimţise să plece, să-şi lase casa. Oare făcea un lucru
cuminte? Încercă să cântărească fiecare latură a problemei.
Oricum, acasă avea adăpost şi hrană; îi avea pe cei pe care-
i ştiuse toată viaţa în preajmă. Bineînţeles că trebuia să
muncească din greu, şi acasă, şi la slujbă. Ce-au să spună
de ea la magazin când or să afle că a fugit cu un băiat? Vor
spune că-i o neroadă; or să dea un anunţ şi locul ei va fi
ocupat de alta. Domnişoara Gavan are să se bucure.
Totdeauna o persecutase, mai ales de faţă cu lumea. Nu se
despărţea cu părere de rău de magazin. Dar în căminul ei
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cel nou, departe, într-o ţară străină, nu va mai fi aşa. Are
să fie măritată, ea, Eveline. Lumea are s-o respecte atunci.
N-are să fie tratată cum fusese maică-sa. Chiar şi acum, cu
toate că trecuse de nouăsprezece ani, intra în panică uneori,
când îşi ieşea din fire tata.”

Şi tatăl era o problemă. Cu trecerea anilor se asprise.
Bea mult şi, după ce lua banii tuturor celor care lucrau din
casă, devenea şi zgârcit. Dar  Eveline nu-i purta pică. Îi
scrisese şi lui o scrisoare de rămas bun, ca şi fratelui mai
mare, Harry. „Tată-său începuse să cam îmbătrânească în
vremea din urmă – băgase ea de seamă – şi avea să-i simtă
lipsa. Uneori putea să fie foarte drăguţ. Nu demult, când
se simţise ea rău şi trebuise să stea o zi în casă, i-a citit o
poveste cu stafii şi i-a prăjit pâine. Altă dată, pe când mai
trăia mama, merseseră cu toţii la picnic, pe măgura Howth.
Ţinea minte cum îşi pusese taică-său boneta mamei pe cap,
ca să-i facă pe copii să râdă.”

Amintiri plăcute – puţine şi firave. Dar Eveline parcă
tot nu se îndura să plece, deşi ar fi trebuit, dar rămânea încă
la fereastră, de unde aude, în josul uliţei, o flaşnetă cântând.
„O ştia, melodia aceea. Ciudat că tocmai în seara asta
venea să-i amintească făgăduiala să-i ţină pe toţi laolaltă,
cât are să poată. (...) Cufundată-n gânduri, simţea
strecurându-i-se până în adâncul fiinţei, ca o vrajă,
viziunea jalnică a vieţii ce-o dusese maică-sa – acea viaţă
de jertfe mărunte, sfârşită în nebunie. Se ridică într-o subită
pornire de groază. Să scape! Trebuie să scape! Frank o s-
o salveze. Are să-i dea viaţă, poate şi dragoste. Voia să
trăiască. De ce să fie nenorocită? Avea şi dânsa dreptul la
fericire. Frank are s-o ia în braţe, are s-o cuprindă cu
braţele lui. Are s-o scape.”

Iată-i, aşadar, pe amândoi, de mână, în apropierea
ţărmului. „Vaporul trimise în ceaţă un fluierat prelung şi
jalnic. Dacă pleca, mîine avea să fie pe mare, cu Frank,
plutind în nori de aburi spre Buenos Aires. Biletele de
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vapor erau compărate. Putea să mai dea înapoi după tot ce
făcuse el pentru dânsa? Deznădejdea îi trezea o greaţă în
tot trupul şi buzele i se mişcau mereu, în rugăciune tăcută
şi fierbinte.” Aşa se ruga, îaninte, necontenit, şi mama ei.

Iar Eveline refuză, în cele din urmă să plece, să-l
însoţească pe Frank şi să înceapă o viaţă nouă. Aşa, dintr-
o dată. Nu e vorba de vreun argument, ci,mai curând, de-o
tulbure simţire. Frank, îi cere, cu disperare, să-l urmeze.
Dar Eveline „întoarse spre dânsul o faţă albă, inertă, ca de
animal neputincios. Ochii ei nu-i dădeau niciun semn de
dragoste, de rămas-bun sau de recunoaştere.”
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Bloc-notes parizian (1)
După 20 de ani

În toiul pregătirilor pentru plecarea la Paris, pentru
ultima săptămână din mai, rememorez – nu fără melancolie
– întâmplările care m-au leagt de această capitală a culturii
europene. Cea dintâi amintire datează din perioada celei
mai fragede copilării, petrecute la Giurgiu. În camera mea
trona, pe peretele din faţă, un tablou imens, înfăţişând
familia bunicilor mei materni. De ramă era prinsă o vedere
uitată de timp, în sepia, pe care abia se mai zărea silueta
turnului Eiffel. Destinatara era bunica. Cei doi fraţi ai săi
(unchii mei) au fost muzicieni. Mezinul, Petrică, a fost
primul profesor de violoncel al lui Radu Adulescu, după
care, până la ieşirea la pensie a cântat în cadrul
Filarmonicii „George Enescu”, bătând în lung şi-n lat
lumea, sub bagheta unor eminenţi dirijori precum George
Georgescu (cu care se asemăna, fizic, foarte mult), Ionel
Perlea sau Arthur Silvestri, până la precarea din ţară a
acestuia. Cel mare, Ionel, a studiat vioara la Paris, a cântat
în orchestra Radio, dar a făcut ceva politică de dreapta, aşa
că, până prin anii 60, a stat la închisoare. De la el venise
vederea cu pricina (data 19 mai 1920), pe care o mai
păstrez şi azi.  Pe când eram licean, am întâlnit o eminentă
profesoară de franceză (şi tare frumoasă, blondă, cu glas
şoptit), pe nume Maria Brateş. (După 1990, am văzut în
librării cursuri de învățare a limbii franceze semnate de ea,
însoţite de discuri în care i-am recunoscut pronunţia
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impecabilă.) Ea a fost întâia mea însoţitoare printr-un Paris
întrezărit, din ce în ce mai clar, în visele mele. Cu harta în
mână, ne plimbam pe Rive Gauche, traversam Cartierul
Latin, poposeam în Montmartre, după care ne avântam
spre celelalte monumente, de toţi ştiute – măcar după
denumiri. 

În ultimul an de studenţie şi apoi, după stagiul militar,
de şase luni, în 1975, am fost, împreună cu tata, de două
ori în Franţa, invitaţi de Ştefan Covaci, prietenul cel mai
drag şi mai apropiat al părintelui meu. O dată am fost în
Monaco, dar el a ţinut morţiş să ne arate şi Parisul. A doua
oară, era antrenorul echipei naţionale de fotbal a Franţei şi
mi-a dăruit un constum de prezentare al „cocoşilor”, dintr-
un material moale, mătăsos, de culoarea untului. Am mai
făcut şi o excursie, pe cont propriu, în minunatul oraş,
vreme de o săptămână, iar ultima vizită datează din 1988,
atunci când l-am însoţit pe un director din Ministerul
Industriei Chimice, pe banii lui, pentru simplul motiv că
nu ştia o boabă de franceză, dar scrisese în CV că e bun
cunoscător al limbii lui Voltaire.  Au trecut, iată 20 de ani
de-atunci, aşa cum au trecut peste muşchetarii lui Al..
Dumas-tatăl. Drumul spre Paris mi-a fost prilejuit de un
seminar european pe tema „promovării seniorilor”, adică
a prelungirii carierei profesionale a vârstnicilor şi
îmbătrânirii accentuate a forţei de muncă pe continentul
nostru. Sub patronajul Uniunii Europene, am reprezentat
acolo România, alături de mesagerii celorlalte ţări
euroepene şi ai partenerelor UE. Pe mail-ul ce mi-a fost
expediat era notată şi adresa unde aveam să stau: Hotel
Novotel Atria de Charenton, 3-5 Place des Marseilles,
Charenton le Pont. Aventura urma să înceapă.
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Bloc-notes parizian (2)
Cherenton la Pont

(Dincolo de chipuri şi de sunete)

Urma să plec dis de dimineaţă de pe Aeroportul Otopeni
şi să aterizez, înainte de prânz, pe Charles de Gaulle. Iar
de-acolo, la hotelul de la Charenton le Pont. M-am
documentat în legătură cu această localitate, aflată dincolo
de de banlieu-ul capitalei şi de ceea ce se cheamă
Peripherique interieur. Pe vremuri, pe locurile acelea nu
exista nimic. Doar ceva mai departe, pe aceeaşi linie, se
găsea un sat – Biroit, pe numele său. Dintr-o poveste citită
anul trecut, în legătură cu Nina Berberova, aflasem că
stătuse în acest sat în timpul bombardării Parisului de către
armatele germane. Din această experienţă s-a născut şi o
carte. O carte pe care o citisem acum vreo cinci ani. Am
simţit nevoia s-o mai parcurg o dată. Am făcut-o şi am a
vă spune cele ce urmează.

* * *
Cea mai mare şi mai profundă (în sensul de adevărată)

parte a vieţii noastre se desfăşoară în noi, doar de noi ştiută.
Relaţiile cu ceilalţi adună, cel mai adesea, vagi semnale a
ceea ce se întâmplă cu noi, înauntru. Simple semne, simple
priviri, vorba banale, gesturi cu semnificaţii vagii.

Astfel ne sugerează că am fi amintita Nina Berberova -
rusoaica fugită din ţara-i de origine, în 1922, întâi la Praga,
apoi, împreună cu Gorki, la Sorrente, stabilindu-se ulterior
la Paris, pentru a-şi afla sfârşitul în America, unde şi
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debutează ca prozatoare în 1985, la 84 de ani. Iar cartea sa
„Învierea lui Mozart” este un argument sensibil şi temeinic
întru demonstrarea celor zise mai sus, acela că autentica
noastră existenţă se derulează dincolo de chipuri şi de
sunete.

Totul (de fapt, nimic!) se întâmplă în acel sat din Franţa,
la vreo 50 de kilometri de centrul Parisului. Un Paris
ameninţat, în 1940, de o inevitabilă invazie nazistă. Maria
şi Vasili, soţul ei, locuiseră ceva vreme în Oraşul-lumină,
ca majoritatea ruşilor exilanţi, aveau şi o casă acolo, dar
acum numai bărbatul risca să se aventureze în capitala
copleşită de spaime. Maria stătea, aşadar, la ţară,
înconjurată de câţiva conaţionali. Casa ei de aici – nu foarte
mare, dar aranjată cu grijă şi gust – devenise loc de adăpost
pentru ostaşii francezi în retragere ori pentru numeroşii
refugiaţi, de Soissons şi chiar mai de departe.

Într-o seară, uitând pentru câteva clipe de războiul care-
şi deplasa, implacabil, grozăviile şi spre mica lor aşezare,
câţiva ruşi îşi permit, după ce cinaseră în curtea casei
Mariei, luxul de a visa, în faţa paharelor parcă pline cu praf
de stele, cu ochii deschişi, încercând să răspundă la o
întrebare ciudată, lansată de unul dintre ei: pe cine ar dori
să învie, fiecare dintre ei, dacă ar avea puterea s-o facă.

Minţile şi imaginaţia s-au înfierbântat repede. Unul şi-
l dorea contemporan pe Napoleon, alţii pe Bismarck, pe
regina Victoria, pe Iulius Cezar, pe Puşkin, pe Lev Tolstoi...
Maria tace. Dar visul ce i se năzare în spatele ochilor
plecaţi, niciodată dezvăluit celorlalţi, este că ar fi dorit să-
l învie pe Mozart. „Mozart, fireşte, cine altul decât Mozart,
îşi spuse din nou. Din fericire, nu mai sunt aşa de tânără,
iar dorinţa mea nu are nimic ruşinos. Ar rămâne cu noi
până dimineaţă, ar cânta la pian, am sta de vorbă. Toţi ar
veni să-l vadă şi să-l asculte, grădinarul vecinilor cu
nevastă-sa, şi poştaşul, şi băcanul cu familia, şi şeful de
gară...Ce bucurie! A doua zi n-ar sosi nici poşta, nici trenul,
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nimic. Toate ar fi cu fundul în sus.”
Trec zile pline de tensiune, de speranţă şi, în final, de

deznădejde. Printre el, în casa Mariei, aflată, în acel
moment, numai cu Kiriuşa, fiul retardat al soţului său, intră
un necunoscut. Ostenit peste fire, îmbrăcat ca vai de lume,
cu haine de căpătat şi o pălărie decolorată, omul, ca la 30
de ani, avea nişte degete neobişnuit de fine, de fragile.
Refugiat, dezertor, soldat, spion? – se întrebă femeia. Dar,
după trainicu-i obicei tace. Ca şi oaspetele nepoftit. Iar
bărbatul rămâne acolo, dormind mult, privind îndelung pe
fereastră curtea, copacii şi cerul, aşezându-se apoi pe un
pag, alături de Kriuşa şi bătrânul câine orb sau târându-şi
cizmele uzate prin praful uliţelor. Doar Maria ştia, din chiar
prima seară – singura informaţie despre el pe care a primit-
o – că e muzician.

Evenimentele se precipită, Vasili vine de la Paris după
un drum infernal de trei zile, lansează vestea că Parisul e
bombardat, că nemţii sunt foarte aproape şi că trebuie să
plece şi ei. Oamenii îşi fac iute bagajele. Străinul află şi el
şi pleacă imediat, fără ca Maria să prindă de veste. A doua
zi, satul era gol.

Nu ştim, după închiderea cărţii, cum arăta şi câţi ani
avea cu adevărat Maria (nu cum se socotea ea). Nu ştim
cu ce s-a ocupat ea după ce Parisul a prins a fi ameninţat.
Ştim (numai noi, cititorii, necum şi cei din jurul ei) ce
gândeşte. Nici despre bărbatul ei nu aflăm mare lucru, atâta
doar că era vânjos, exact, logioc, stăpân pe sine. Nu reuşim
să ne dumirim ce fel de muzician era străinul: compozitor,
dirijor, instrumentist? Gândul lui – nerostit ca şi cele ale
Mariei - sugerează că nu are nimic mai de preţ decât
muzica.

Odată satul părăsit, volumul se încheie. Dar chiar şi
până atunci, Maria nu ni se mai adresează nici măcar prin
visurile ei. Să fi simţit că i se-mpliniseră şi că fusese gazda
unui Mozart înviat, după dorinţa-i ascunsă? Nici măcar nu
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ni se sugerează asta. Singurul reper este însuşi titlul. De-
asta, închizând această carte a tăcerii ai senzaţia, până te
dezmeticeşti, că nu i-ai citit decât cele 17 litere de pe
copertă.

Vorbele, gesturile mor îndată ce ies în lume. Singur,
gândul, rămas în lăcaşu-i dinstotdeauna, îţi lungeşte
trecerea prin timp, prin tăcere, ca o pânză de păianjen,
mereu mai deasă şi mai întinsă. O carte despre puterea
nerostirii, singura care izbuteşte, când şi când, forţa
destinul.Muţenia fereşte de banalizare. E, atunci, de înţeles
de ce Blaga socotea că cele mai mari poezii ale lumii sunt
cele niciodată spuse.

* * *
Cu aceste gânduri în minte am pornit spre Paris, cu

punctul ultim de oprire Cherenton le Pont. Înainte de-a
ajunge la aeroport, în Bucureşti, mi-am amintit cuvintele
Berberovei, din evocata-i carte: „Maria se obişnuise cu
gândul că francezii erau nişte oameni îndeobşte normali”.
Aşa să fi rămas!, mi-am dorit în gând. Şi am tăcut mai
departe. 

Dan Mucenic160



Bloc-notes parizian 
Astaşev multiplicat

M-am trezit aici, în fiecare dimineaţă, ca şi Bucureşti,
către orele 7. Doar că la Paris asta însemna 6. Nici în
cameră nu mai puteam sta, nici la micul dejun n-aveam
cum merge, aşa că tot cafeaua şi limonada băute la vreunul
din bistrourile din preajmă reprezentau soluţia. Îi priveam
pe oamenii din Charenton le Pont plecând spre locurile lor
de muncă. Aveau, cu toţii, privirile concentrate, dar deloc
triste sau îngrijorate. Mergeau egal, nici repede, nici încet,
având, evident, o ţintă precisă. Foarte puţini fumează pe
stradă. Nu sunt îmbrăcaţi elegant, ci doar bine şi foarte
curat. Maşinile lor, în zdrobitoare majoritate, sunt de mic
litraj (Renault, Citroen, Peugeot, Fiat, Skoda, VW) şi nu
prea noi. Parizienii au, în totul, aerul unor oameni
mulţumiţi de sine, fără griji, liniştiţi, fără spaime, siguri de
ziua de mâine.

Ei, cei pe care-i văd zilnic având o aceeaşi mină,
serioasă şi satisfăcută, îmi aduc aminte, privindu-i cu tot
mai multă atenţie, de Alexei (sau, alintat, Alioşa), eroul
Ninei Berberova din „Astaşev la Paris”. Poate că e mai
simplu să vă spun, pe scurt, povestea lui, spre a înţelege
cum i-am văzut şi înţeles pe parizieni.

Alexei Petrovici Astaşev era un rus din Siverskaia. Pe
când avea zece ani, tatăl, avocat, se despărţise de Claudia
Ivanovna, mama lui Alioşa, pentru a trăi alături de o
pretinsă actriţă, o fiinţă frivolă, cum auzise băiatul că era
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caracteriazată cea pentru fusese abandonat. Tatăl trimitea
bani – puţini, dar cu regularitate -, iar fiul îl vizita în
vacanţe. Urmând un colegiu tehnic, Alexei era primul din
clasă. Citea din scoarţă-n scoarţă cărţile de şcoală, ba chiar
ajunsese să schimbe volume din bibioteca mamei
(Maupassant sau Zola) pe manuale. Cu toate astea, niciunul
dintre colegi nu-l admira şi nici nu-l invidia. „Avea o
purtare ireproşabilă, nu se împrietenea cu nimeni, nu juca
cărţi, nici de-a aruncatul săgeţilor, nu împrumuta bani.
Creştea şi dovedea, puţin câte puţin, că nu citise nimic în
afară de manuale, dar în schimb ştia pe dinafară toate
materiile cerute la colegiu.” Doar duminica, sorbindu-şi
ceaiul, „citea toate ziarele, de la un capăt la altul, ca pe
nişte romane, de la necrologuri la anunţurile
matrimoniale”. La zece ani de la divorţul părinţilor, tatăl
moare, iar Alexei rămâne la Petersburg, împreună cu
Claudia Ivanovna, trăind greu, de pe o zi pe alta, iar „acei
ani au născut în el o ură feroce faţă de putere, de popor, de
ţara lui”.

Când s-au deschis frontierele, în 1925, Astaşev-fiul
ajunge la Paris, unde vorbeşte despre patria-i de origine în
batjocură, numind-o „Sovietia”, despre bolşevici ca despre
„tovarăşi”, iar despre Lenin ca despre „agentul
Germaniei”. Fiul şi mama stau întâi la periferie, bătrâna
spălând rufe prin vecini, iar Alioşa căutându-şi un rost. A
încercat de toate, fără folos, până când i-a venit în minte
ideea de a da un anunţ la ziar, prin care să o anunţe pe
mama sa vitregă, Xenia Andreevna, că se află şi el la Paris.
A intrat curând în posesia adresei şi a început s-o viziteze
pe Xenia. Încă de la prima întâlnire, Alexei i s-a plâns de
insuccesele sale şi i-a cerut imperios ajutorul. Femeia,
acum amanta unui aristocrat francez de vreo 70 de ani, îl
îndeamnă să devină agent de asigurări, primul client, cu
mulţi bani, urmând a fi chiar tomnaticul ei iubit.

Din acel moment, toate îi merg din plin lui Alioşa.
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Serios în tot ce întreprinde, harnic, ducând un trai
cumpătat, cu mese zilnice într-un restaurant ieftin, dar
curat, fără băutură, decât atunci când merge la Xenia,
admirat de colegi, cărora le dăruieşte frecvent ţigări, deşi
el nu fumează, rezumându-şi relaţiile cu femeile la simple
şi scurte apropieri epidermice, lipsite de vreun fior sensibil,
Alioşa le vizitează, pe rând, pe Xenia (întodeauna cu un
sâmbure de interes în tote discuţiile cu ea), dar şi pe mama
sa, căreia-i explică simplu şi fără ocolişuri ce înseamnă,
concret, realizarea lor, la Paris: „Fac tot ce pot ca să trăieşti
bine, şi eu trăiesc bine. Ai lumină electrică, boiler, soare,
un oblon pentru vremea caldă când soarele e prea puternic.
Încălzirea centrală funcţionează, ai acte în regulă. Asta,
maman, se numeşte confort. Şi amândoi ne bucurăm de
confort.” Aşa era el liniştit – „francez în sufletul meu”, cu
paşaport internaţional, cu banii depuşi într-o bancă
americană şi cu „viaţa lui dragă, confortabilă, solidă şi
unică”.

La un moment dat, o cunoaşte pe pe Genia, o vecină a
mamei sale vitrege, „drăguţă, inocentă, subţire, tânără, cu
o privire veselă şi o voce tristă”, casieră la un
cinematograf. O curtează un timp, fără asiduitate şi fără
vreun gând precis. Apoi fata, mânată de o soartă potrivnică,
se mută departe de locuinţa Xeniei, dar continuă să se
gândească la Alioşa, îndrăgostindu-se profund de el, în
absenţa sa. Visele ei sunt mult mai frumoase decât
realitatea, iar faptul că nu-l mai întâlneşte pe cel care i se
năzărise a-i fi drag îi potenţează sentimentele. Până la
urmă, revine în vechea casă, sub pretextul de a vorbi cu
Xenia şi îl regăseşte pe Alexei, care, plin de îndrăzneală,
sfârşeşte prin a o determina să vină la el acasă. Acolo, după
ce partida de amor se consumă, fostei virgine i se oferă o
sumă de bani, ca oricărei dame de companie. Ajunsă acasă,
fata se sinucide, dând drumul la gaz.

Lunga frază finală a cărţii spune totul: „În întunericul
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străzilor, în bezna oraşului, merge către somnul fără vise
al Astaşevilor, pentru a se trezi a doua zi dimineaţa bine
dispus, cu pălăria înaltă bine periată, ca să se ducă la
aviator acasă (pentru încheierea unei poliţe de asigurare –
n.m.), undeva în afara oraşului, sub razele soarelui, prin
ploaie sau vânt, mai departe, şi mai departe, cu paşii lui
fermi, elestici – cetăţean, contribuabil, consumator –
dincolo de oameni, dincolo de frontiere, cu un paşaport în
buzunar, cu un stilou în altul, merge prin ceaţă, prin
caniculă, sub ploaia cenuşie, un-doi, un-doi, stânga, stânga,
alunecând ca o umbră peste tot ce-i vine în întâmpinare,
oferind ţigări, făcând aluzii, amintind, lăsându-şi urmele,
salutând cu o plecăciune adâncă, deja puţin flasc, cu un
început de chelie, cu surâsul său larg aurit, respirând ceva
mai greu, balansându-şi grăsimea palidă a obrajilor săi de
copil când umblă pe străzi, pe scări, pe şoselele pe care
gonesc automobile, pe şinele pe care alunecă trenuri,
înainte, înainte, dincolo de cimitire, de femei, de
monumente, de apusurile de soare.”

Aşa mi-a apărut în minte, mulat pe acest calapod,
francezul obişnuit. Lectura crează, ştim bine, o altă lume,
parcă mai credibilă decât cea de fiecare zi. După ficţiunea
istorisită azi, vă propun să ne întoarcem, mâine, la realitate.
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Bloc-notes parizian (3)
Chez Moustache

Pornesc dimineaţa devreme, din faţa cimitirului Eroilor
Revoluţiei. E o răcoare plăcută, anuntând (încă) o zi
frumoasă şi caldă. Prognoza meteo pentru Paris e tare
pesimistă – ploi abundente de-a lungul întregii zile.

La Otopeni mai e ceva de aşteptat. Mă irită repetatul
apel de la megafoane, care ne avertizează că, pentru
securitatea noastră, să nu părăsim bagajele sau să le lăsăm
în grija altcuiva. Ne bănuim unii pe alţii de hoţie, chiar la
noi în ţară. Iar anunţul nu este rostit decât în limba română.
Formalităţile decurg repede, fără vreun incident. În
Airbusul companiei Air France, majoritatea călătorilor sunt
francezi, apoi câţiva români, englezi şi italieni. Cei mai
mulţi citesc. E o linişte plăcută, întreruptă doar de
întrebările stewardeselor şi de anunţurile comandantului
Dan Berinde (cu care am mai zburat).

La aeroportul Charles de Gaulle, prima figură pe care
zăresc este aceea a lui Ion Iliescu. Costum gri-petrol
impecabil, cravată albastră. Vorbeşte la telefon sub privirile
unui oficial francez. Curând apare şi Corina Creţu, apoi
încă un tânăr român.

Găsesc repede un taxi, condus de un negru cu un
comportament din cale-afară de grav şi purtând ochelari
cu ramă subţire. Consultă întâi (cum aveam să văd că
procedează cei mai mulţi dintre şoferii parizieni) harta
oraşului, formează câteva numere pe aparatul GPS de la
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bord, după care o voce feminină, cu inflexiuni metalice, în
direjează, cu absolută exactitate, deplasarea. Facem repede
cei mai bine de 23 de kilometri până la Charenton le Pont
şi n-am de plătit decât vreo 37 de euro.

Recepţionerele sunt amabile şi atât. Pe lângă nopţile de
cazare asigurate de organizatori, mai plătesc una, cu
anticipaţie, având deja biletul de întoarcere. Camera 206 e
foarte spaţioasă, cu un pat imens, cu ferestre care dau în
Place des Marseilles, acolo unde, în nişte butoaie, stau
aliniaţi 20 de palmieri, şi cu un birou lung, dotat cu toate
necesare pentru pregătirea cafelei sau a ceaiului, dar pentru
scris.

Cobor cât se poate de repede şi îmi încep investigaţiile.
Plouă ceva mai liniştit decât atunci când mă aflam în taxi,
iar ştergătoarele de parbriz nu pridideau, în mişcarea lor
nebună, să îndepărteze perdelele de apă şiroinde. Ştiam că
nu se fumează în niciun spaţiu închis. Aşa că am căutat,
prin prejmă, un bistro cu măsuţele de afară apărate de
prelată. Am găsit două, unul alături de altul, şi m-am
stabilit la cel numit „Chez Moustache”. Patronul are, într-
adevăr, o mustaţă falnică, albă, deasă, aspră, în furculiţă.
Clienţi destui, care dau senzaţia că sunt cu toţii de-ai casei.
Iau cafea şi limonadă şi stau să privesc – nu-i frig deloc –
în lungul străzii principale a oraşului, Rue de Paris.

Pornesc, apoi, nu spre capitală, ci în sens invers, dorind
să mă familiarizez cu localitatea care urmează a mă
adăposti câteva zile. Vremea pare de octombrie sau
„întunecat April”, cum i-ar zice Emil Botta. Ajung în
Avenue de Gravelle, o stradă cu case frumoase şi curţi
aşişderea, aşezate pe o singură parte, vizavi de Bois de
Vincennes, în interiorul căreia se află şi velodromul
Jacques Anquetil. (Numele celebrului ciclist nu mai spune,
probabil, multe tinerilor de azi. Dar, în anul 1964, când
citeam deja ziare de sport, mă entuziasmam aflând că
Anquetil, după un duel aprig cu Poulidor, a fost primul
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ciclist care a câştigat, în întreaga istorie a Turului Franţei,
cinci trofee, iar pe deasupra, în acelaşi an, şi Turul Italiei.)
Mai departe, intru pe Rue de la Terasse, trec o pasarelă
peste calea ferată, depăşesc marile depozite Porto Cruz şi
ajung în mica piaţetă Charles de Gaulle şi pe strada cu
acelaşi nume.

Intru într-o librărie, apoi în alta, răsfoiesc, mă uit la
preţuri şi, într-un târziu, cumpăr câte ceva. (Despre
volumele achiziţionate vă voi vorbi mai încolo, după ce le
voi şi parcurs.) Stăzile sunt pline cu afişe, anunţând filmele
cele mai în vogă ale momentului: „Maradona” de Emir
Kusturica (marele fotbalist a şi fost prezent la Cannes, pe
20 mai, pentru a vedea pelicula pe care-o îndrăgeşte cel
mai mult dintre toate cele care i-au fost dedicate), „Indiana
Jones şi regatul craniului de cristal” şi, mai ales, „Sex An
The City” (cu cele cinci graţii ale sale, chiar dacă puţin
fanate: Sarah Jessica Parker, Kim Kattrall, Kristin Davies,
Cynthia Nixon şi Jenifer Hudson), film a cărui premieră
mondială a avut loc la Londra, pe 12 mai.

Mă întorc în centrul orăşelului, aşezându-mă, de această
dată, la o masă de sub coperitna bistroului „La Tendresse”.
Paul, patronul, cu care mă voi împrieteni la cataramă în
zilele următoare, îmi prezintă, în linii mari, aşezarea. Tot
el mă întreabă dacă n-aş dori un bilet, pentru poimâine, la
Teatrul Madelaine. (Am aflat, ulterior, că îl avea de la un
client care şi-a plătit, cu el, consumaţia. Iar Paul mi l-a
dăruit.)

Noaptea m-a prins la Bistro de Metro, mai încăpător
decât cele amintite până acum, aşezat foarte aproape de
intrarea în staţia Liberte, de pe linia 8. În cameră, până
când, târziu de tot, am mai citit un volum de Berberova,
tocmai bun pentru a înţelege comportamentul parizianului
obişnuit. Mâine, veţi afla despre ce e vorba.
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Bloc-notes parizian 
Prin expoziţii şi la teatru

De dis de dimineaţă, ba chiar cu noaptea-n cap, aş zice,
m-am repezit la metrou. Nu circulasem niciodată cu el. (De
câte ori am ajuns la Paris, am mers cu autoturismul sau cu
autobuzul.) Am citit şi auzit multe despre acest metrou. Mi
se spusese că miroase a şobolan, că e neîngrijit, că e greu
să te descurci prin labirintul pe care-l alcătuieşte. Nimic
mai inexact. N-ai decât să cobori într-o staţie, să te opreşti
în faţa unui aparat dotat cu un ecran, ca la bancomate, să
roteşti un cilindru metalic, să decizi ce fel de bilete vrei să
primeşti, să introduci banii într-o fantă şi să-şi iei
documentele de călătorie. Vagoanele trenului nu sunt noi,
dar arată bine, îngrijite şi confortabile, având fotolii
rabatabile, acoperite cu material albastru. La două minute,
vine un tren. Staţiile sunt scurte, nimeni nu le anunţă, dar
pe pereţi le sunt înscrise numele, de multe ori şi cu litere
de-o şchioapă.

Primul drum l-am făcut la Muzeul de Artă Modernă,
unde expunea un scoţian deja celebru şi pe malurile Senei
– Peter Doig -, cu toate că în colecţiile publice franceze nu
se găseşte decât un singur tablou al său, din 2001,
achiziţionat de Centrul Pompidou, dar despre care se ştie
că ar fi vândut, în anii 90, un tablou, „Canoe albă”, cu zece
milioane de dolari. În catalogul pe care-l cumpăr la intrare,
pictorul de aproape cincizeci de ani este caracterizat ca
fiind „hipnotic, spectaculos şi, în acelaşi timp, cu o tehnică
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desăvârşită”, în vreme ce autorul însuşi spune despre el că
pictează „până la pierderea de sine”, încearcă să ajungă
„dincolo de el însuşi” şi propune „suprafeţe care fac să
îngheţe sufletele”. Într-adevăr, ai sentimentul că te pierzi,
mai ales atunci când priveşti lucrările de mari dimensiuni,
în special peisajele. (Expoziţia conţine 44 de picturi şi 40
de desene.) În largul acestora pot fi zăriţi oameni singuri,
apăsaţi de natura din preajmă, sufocaţi, învinşi de ea. De-
a dreptul fascinant este un tablou imens înfăţişând o
întindere ninsă, străbătută de o râu pe malul căruia un ins
minuscul îşi priveşte picioarele reflectate în apă. Într-altul
vezi un sălbatic într-o barcă, privind spre niciunde şi având
în spate, în departe, o insulă ce duce cu gândul spre locul
unde trăieşte acum pictorul, Trinidad.

Reuşesc să ajung (cu autobuzul, de această dată) la
Grand Palais. Aici e deschisă, până spre jumătatea lunii
iulie, expoziţia unui vârstnic plastician irlandez, stabilit în
Fraţa din 1958 – Gudmundur Erro (76 de ani), intitulată
„Figuraţia narativă”. Pânzele sale, în culori puternice, sunt
părţi de lucrări sau tablouri de format foarte mare, care
tratează subiecte îndeobşte politice. Atrage cu deosebire
atenţia o lucrare a cărei lungime este de circa 30 de metri,
în aparenţă fără niciun mesaj social. Ea înfăţişează
obiectele din interiorul unei locuinţe şi ceea ce se poate
face cu ele. În final, opera va fi tăiată şi oferită, pe bucăţi,
parizienilor, împreună cu o reproducere a întregii pânze-
gigant.

Către seară, ostenit, chiar dacă mă mai odihnisem prin
câteva mici cafenele, ajung - având asupră-mi biletul oferit
de Paul, patronul bistroului „La tendresse” din Cherenton
le Pont – la Teatrul Madeleine. Piesa se numeşte „Quartet”,
îi aparţine lui Heiner Muller şi se inspiră din celebrul
roman „Legături primejdioase” de Choderlos de Laclos,
fără a fi o simplă adaptare a acestuia. Surpriza-surprizelor,
rolul Marchizei este interpretat, cu strălucire, de nimeni
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alta decât Jeanne Moreau, Vicontele Valmont fiind jucat
de Sami Frey. Cei doi s-au întâlnit prima dată, pe scenă,
prin 1970. Iar acum, alcătuiesc un cuplu perfect, întrupând
doi monştri ce încearcă să se devoreze unul pe celălalt.

Noapte, sunt iar în micul meu orăşel tăcut. A fost o zi
frumoasă, însorită, iar cerul continuă să fie senin. Camera
de hotel mi-e plină de ziare şi de reviste. Le vom parcurge
împreună, ca şi câteva dintre cărţile pe care am reuşit să le
citesc, după ce, mâine, vă voi povesti isprăvile şi trăirile
altei eroine a Ninei Berberova, îndrăgostită pe viaţă de
Paris.
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Addenda la bloc-notesul parizian
Galvadomania – 

boala suavă a cititorilor pătimaşi

„Galvadomania” este un temen de ultimă oră, pus în
circulaţie de „Le Figaro”. El desemnează pasiunea
mistuitoare a tot mai multor cititori care aşteaptă cu
sufletul la gură, chiar şi câte patru ani, pentru a putea avea
şansa întâlnirii cu scriitoarea Anna Gavalda, frumoasa
prozatoare care, de la 29 de ani, de când a debutat editorial,
a sucit minţile iubitorilor de literatură, care o socotesc, spre
a prelua inspirata formulare a criticului Livius Ciocârlie,
„o Francoise Sagan a unei alte epoci”. 

Se vorbeşte în Franţa de un „fenomen Gavalda”, ivit din
opera acestei femei frumoase, care scrie parcă pentru a
întări moralul cititorilor săi, care o adoră, fiindu-i
permanent aproape, prin miile de scrisori şi de mesaje pe
care i le expediază. Criticii literari, răutăcioşi şi acri în faţa
succesului la public, strâmbă uneori din nas, acuzând ba
uşurinţa scriiturii, ba lejeritatea exprimării, ba lispa
profunzimilor abisale, ba unele „burţi” ale texteleor, adică
paragrafele care, consideră ei, ar fi putut fi eliminate, spre
a uşura lectura şi a-i conferi mai multă fluiditate. 

Întrebată despre toate acestea de Brigit Bontour, în
ultimul număr (10, pe mai-iunie a.c.) al revistei „Le
magazine des livres” autoarea spune limpede şi fără
inhibiţii: „Ca regulă generală, mă interesează foarte puţin
ceea ce spun despre cărţile mele aşa-numiţii profesionişti.
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Nu cred să fi citit măcat o singură cronică despre
Împreună sau despre La consolante. Ceea ce mă bucură
cu adevărat sunt reacţiile cititorilor, scrisorile lor, e-mail-
urile, cu sau fără semnătură. Cititorii nu-mi zic nimic, nici
de bine nici de rău, legat de aceste cărţi, ci-mi vorbesc
despre ceea ce simt ei înşişi. A citi o carte înseamnă a
intersecta, pentru câteva ceasuri, două singurătăţi. Eu una
n-am trecut de cealaltă parte a baricadei, am rămas şi voi
rămâne întotdeauna o cititoare. Analizele nu mă
interesează, ci mai curând calitatea tăcerii”. În legătură cu
anumite „lungimi” ale textului, care-i tot sunt reproşate, cu
deosebire la ultimele două romane, răspunsul ei a fost scurt
şi orgolios: „Dacă aş fi vrut să reduc anumite pasaje, aş fi
făcut-o. E meseria mea să-mi cântăresc cuvintele.”

Am avut şansa rară, imensă, de o zări în imensa librărie
de la parterul Operei Bastilia, la o şedinţă de autografe,
prilej cu care a oferit şi un admirabil interviu pentru RTL,
instituţie care i-a acordat, în anul 2000, primul său mare
premiu literar. De ce vorbesc de şansă? Pentru motivul
extrem de simplu că, la Salon du Livre, deschis la Paris
între 14 şi 19 martie, după lansarea oficială, cu doar câteva
zile înainte, a ultimului său roman, „La consolante” (volum
ce urmează să apară, în chiar această vară, şi la Editura
Polirom - care i-a tipărit primele trei cărţi -, în traducerea
Mirelei Stănică), la acel mare Salon internaţional al Cărţii,
având ca invitat de onoare statul Israel, s-a stat mai bine
de patru ore la coadă pentru a se putea cumpăra un
exemplar al romanului, autografele fiind oferite în aer liber,
alte ore în şir, pe o vreme deloc binevoitoare. 

Cine este, aşadar, această Anna Gavalda, despre care,
chiar tradusă la noi, cu incontestabil succes de librărie, se
ştiu, totuşi, atât de puţin lucruri? E născută în Săgetător, pe
9 decemebrie 1970, dintr-o familie deloc înstărită. A
traversat o copilărie tristă şi plină de greutăţi, locuind într-
o mănăstire dărăpănată şi neîncălzită, alături de aţti trei
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fraţi şi surori şi fiind martoră îndurerată a divorţului
părinţilor săi. Anna pleacă apoi la o mătuşă, care mai avea
de crescut 13 copii. A învăţat la o şcoală catolică, s-a
pregătit pentru a intra la Şcoala Normală, a urmat şi câţiva
ani de studenţie la Litere, s-a căsătorit un un medic
veterinar, de care a divorţat foarte repede, a născut doi
copii şi a practicat numeroase meserii: casieră, florăreasă,
vânzătoare, chelneriţă, redactor de anunţuri matrimoniale,
muncitoare, telefonisă...Locuia, ca şi astăzi, pe malul Senei
la Melun, un orăşel cu vreo 4o de mii de suflete, la 5o de
kilometri de Paris, era profesoară de franceză la o şcoală
particulară din apropiere, dar şi asistent veterinar, când,
după ce a câştigat, pe plan local, un premiu pentru cea mai
frumoasă scrisoare de dragoste, apoi alte trei pentru proză,
după ce bătuse pe la porţile a nenumărate editori, reuşeşte
să publice, la o editură mică, numită „Le Dilettante”(!),
primul volum, alcătuit din proze scurte, al cărui titlu s-ar
traduce, ad litteram, „Aş vrea să mă aştepte cineva
undeva”. Succesul este enorm (mai bine de 250 de mii de
exemplare vândute după numai opt luni şi 800 de mii în
final), mai ales pentru  o carte de nuvele, specie literară
care, de la Maupassant încoace, nu prea mai rupe gura
târgului în Franţa. Asta se întâmpla în 1999, când, printre
cele mai înfocate susţinătoare şi cititoare ale sale s-a
numărat şi soţia lui Jacques Chirac, Bernadette.

În 2002 îi apare un roman de mici dimensiuni, intitulat,
cu simplitate, „O iubeam”, povestea unui bărbat vârstnic,
tăcut şi dur în aparenţă, care trăise o incredibilă poveste de
dragoste, în pragul senectuţii, distrusă însă de propria-i
laşitate, poveste pe care o rememorează în faţa nurorii sale,
de curând părăsită de soţ. Alt triumf, alte aproape 800 de
mii de exemplare vândute şi o critică destul de
binevoitoare, chiar dacă încă plină de îndoieli. Doi ani mai
târziu scoate încă un roman, de mai mari dimensiuni:
„Împreună”. Tirajul, epuizat repede, este de-a dreptul
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incredibil: mai bine de un milion şi jumătate de exemplare
purtând semnătura până mai ieri necunoscută a unei
autoare tradusă, până acum, în 36 de limbi! 

Marile edituri încep să-i facă Annei Gavalda curte şi
propuneri care de care mai ademenitoare, dar ea refuză să
se despartă de „ Le Dilettante”, ca de o familie pe care nu
ai cum s-o părăseşti, după ce te-a înconjurat cu încredere
şi iubire, încă de la începuturi. Aici vede lumina tiparului
ultimul său roman, după patru ani de la imensul succes
obţinut cu „Împreună” – „La consolante”. Tirajul iniţial,
de 300 de mii de exmplare, a fost rapid suplimentat. Aşa
am ajuns şi eu în posesia cărţii, un obiect frumos, legat
manual, având 636 de pagini şi costând 25 de euro. Primele
reacţii au fost de-a dreptul entuziaste: „lucru bine făcut”,
„respect pentru cititori”, „carte inclasabilă, mirabilă,
încântătoare”.

Spuneam despre interviurile sale, pe care le acordă cu
tot mai mare greutate, mai ales „pe viu”. Până de curând
putea fi lesne contactată pe mail, ea răspunzând cu
conştiinciozitate şi foarte scrupulos tuturor întrebărilor. De
curând, o declaraţie a sa a fost de natură să bulverseze
breasla reporterilor: „Voi continua să scriu, retrăgându-mă
însă definitiv din viaţa publică. Să considerăm, aşadar,
acest interviu ca fiind ultimul.”  Cea din urmă întrebare la
care s-a arătat dispusă să răspundă a fost legată de viitoarea
sa carte: „Am deja în minte prima frază şi ultima imagine.
Dar nu sunt presată de timp. Copilăria copiilor mei se va
termina curând şi nu vreau să pierd asta. Personajele le
cunosc. Iar ele au încredere în mine”.

Începând chiar din rubrica viitoare, vom purcede la
întâlnirea cu cărţile Annei Gavalda, scriitoarea „cu stil
franţuzesc, parzian”, care este mândră să aibă, în acest
moment, după credinţa ei, cei mai mulţi cititori pătimaşi.
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Bloc-notes parizian 
Existenţă tainică şi liberă

Stau pe scările Operei Bastilia, împreună cu zeci de
turişti şi mă gândesc la Ea. Era o rusoaică încă tânără,
probabil că atrăgătoare, îi plăcea să se îmbrace îngrijit,
chiar elegant. Era îndrăgostită de literatura (de poezia, în
special) din ţara sa de origine – şi nu numai – şi credea
sincer că, în limba lui Puşkin, pentru oricare ocazie şi
despre orice s-a scris ori s-ar putea scrie un poem. Priveşte
atent şi pătimaş Parisul în care trăieşte, ca jurnalistă la un
cotidian. E îndrăgostită de Einar, un suedez care, odată
început al doilea calvar mondial, se grăbeşte să se întoarcă
la Slockholm, unde e pace şi tot astfel va rămâne.
Despărţirea lor va dura şapte ani. Imaginea Ei despre Paris,
tributară elanurilor romanţioase şi stilului grandilocvent
ale anilor 40, se schimba treptat. „Îmi aminteam de vremea
când priveam Parisul cu un fel de răceală, uneori chiar cu
indiferenţă. Câtă Istorie este cuprinsă în acest oraş! îmi
spuneam. Sau: Câtă frumuseţe! sau chiar: Ce natură
minunată, ce minunat cer, şi ce păsări, şi ce flori! Sau: câte
monumente şi cărţi, câte morminte şi plăci comemorative!
Acum, priveam cum defilează copacii pe chei, zicându-mi:
Câtă suferinţă a fost aici şi câtă suferinţă va mai fi încă!
Turgheniev suferise pe strada Douai, Dostoievski într-un
hotel de pe bulevardul Saint-Michel.”

Ea locuia, pe-atunci, la unchiul său de 79 de ani, Dmitri
Gherghievici (un om de ştiinţă recunoscut în toată lumea),
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într-un apartament întunecat şi uriaş, de pe bulevardul
Courcelles. Renunţase la munca de la ziar şi se abandonase
cu totul treburilor casnice, deşi îşi spunea adesea: „Poate
că ar trebui să recitesc nişte cărţi bune”.

În martie 1944, nişte poliţişti francezi îl iau pe bătrân
de-acasă (avea, atunci, 83 de ani) şi-l duc în camera unui
hotel luxos, rezervat marilor savanţi, unde Dmitri moare
după doar 15 zile, în somn.

Peste ceva vreme, gloria sa atingând apogeul, pe adresa
lui încep să sosească, din diferite ţări, nenumărate scrisori
în legătură cu opera-i de notorietate mondială: din Statele
Unite, din Anglia, Norvegia, Olanda, Canada, ba chiar şi
din Suedia, de la Stockholm.

Ea îşi reluase munca la gazetă, dar afla mereu timp să
gândească la sine, pentru se regăsi. Vă propun, în
continuare, un fragment ceva mai amplu, care să vă
familiarizeze  cu stilul acestor solilocvii: „Încă din prima
mea tinereţe, consideram că fiecare om pe lumea asta îşi
are al său <no man’s land>, unde îţi este propriul lui stăpân.
Există o viaţă ce se vede şi o alta, necunoscută celorlalţi,
care ne aparţine întru totul. Asta nu înseamnă că una este
morală şi cealaltă nu, că una este permisă şi cealaltă
interzisă. Ci doar că fiecare om, din când în când, scapă
oricărui control, trăieşte în deplină libertate şi în mister,
singur sau cu altcineva, o oră pe zi, o seară pe săptămână,
sau o zi pe lună. Şi această existenţă tainică şi liberă
continuă de la o seară la alta sau de la o zi la alta, şi orele
continuă să curgă unele după altele.

Asemenea ore adaugă ceva la existenţa ta vizibilă. Cu
condiţia ca ele să nu-şi aibă propria lor semnificaţie. Ele
pot fi bucurie, necesitate sau deprindere, în orice caz
servesc la păstrarea unei <linii generale>. Cine n-a uzat de
acest drept, sau a fost lipsit de el din pricina împrejurărilor,
va descoperi într-o bună zi, cu suprindere, că nu s-a întâlnit
niciodată cu el însuşi. Nu ne putem gândi la asta fără un
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sentiment de melancolie. Mi-e milă de cei care, în afară de
momentele când se află în baie, nu sunt niciodată singuri.

În treacăt fie zis, Inchiziţia sau Statul totalitar n-ar
admite această a doua existenţă care scapă controlului lor.
Ştiu bine ce fac cei care organizează viaţa oamenilor în aşa
fel încât să le interzică orice moment de singurătate, în
afară de cele petrecute în baie. Iar în cazărmi şi închisori
nu dispui totdeauna nici măcar de asemenea momente de
singurătate.

În acest <no man’s land>, unde prevalează libertatea şi
misterul, se întâmplă uneori lucruri uimitoare. Întâlneşti
aici oameni ce se aseamănă, reciteşti o carte cu o acuitate
cu totul specială, asculţi o muzică cum n-ai mai ascultat-o
niciodată. Aici, datorită liniştii şi singurătăţii, eşti străbătut
uneori de câte un gând ce îţi va schimba existenţa, te va
salva sau te va pierde. Se poate întâmpla, de asemenea, ca
unii să plângă sau să bea, să-şi amintească de ceva de mult
uitat, sau – pur şi simplu – să-şi cerceteze picioarele goale,
sau să încerce să-şi facă o cărare pe capul chel, sau să
răsfoiască o revistă ilustrată, cu fete pe jumătate dezbrăcate
şi luptători musculoşi. De fapt, ce ştiu eu despre asta? De
altfel, nici nu vreau să ştiu nimic.”

Este, evident, nu doar o trestie gânditoare aceea care îşi
spune asemenea lucruri, ci chiar „Trestia revoltată”, aşa
cum se cheamă şi cartea Ninei Berberova, despre care vă
voi mai vorbi şi mâine.
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Addenda la bloc-notesul parizian
Clic-clac

Anna Gavalda simte ca o femeie şi gândeşte ca un
bărbat – asta mi-am zis după ce-am terminat cartea ei de
povestiri, la care doresc din suflet să revin. Ar mai fi de
precizat ceva: Gavalda simte ca o anumită femeie, care a
trecut printr-o etapă de profundă „educaţie sentimentală”
(trimiterea la celebra carte a lui Gustave Flaubert este nu
doar necesară, ci de-a dreptul obligatorie) şi gândeşte ca
un anumit bărbat, care ştie, precum Albert Camus, că
despre lucrurile grave se cuvine să vorbeşti cu uşurătate.
De-aici tonul general al scrierilor sale, învăluitor printr-o
volubilitate controlată atent şi stârnind reverii ori invitând
la meditaţie datorită câte unei vorbe pline de tâlc încrustată
cu precizie într-o frază aparent vioaie. Stilul e, aşadar, atent
elaborat şi are drept primă caracteristică eleganţa, care
transformă tonul mai mereu exuberant într-o ciudată şi
caldă „zâmbire” îngândurată, de tip eminescian, dacă pot
face o astfel de comparaţie peste timp.

„Clic-clac” e titlul unei povestiri, dar şi numele celei
mai ieftine canapele extensibile pe care a găsit-o Olivier
într-un magazin Ikea. Olivier este îndrăgostit de  Sarah
Briot, şefa de la vânzări din compania în care lucrează şi
el. Sarah e frumoasă, mai curând interesantă, puţin cam
durdulie, dar exact ceea ce ar putea să-i placă cel mai mult
lui Olivier. Tânărul bărbat se entuziasmează de
sentimentele pe care le nutreşte pentru ea, îi cumpără, fără
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ca Sarah să ştie, lenjerie intimă, ba chiar şi trusou pentru
viitorul copil, locuieşte pe ici-pe colo, cu surorile lui, apoi
se mută singur. O sumedenie de tribulaţii hazoase, într-un
nesfârşit allegretto amintind de operetele italiene, pentru
ca în final să se întâmple tocmai ceea ce era normal şi de
aşteptat să se întâmple: cei doi se îmbrăţişează pentru
prima (e limpede că nu şi pentru ultima) oară exact pe
canapeaua anume pregătită de autoare pentru a oferi final
unei istorii spumoase, în care importante sunt mai ales
evenimentele marginale decât intriga însăşi.

Simplă, uşoară, dar cu o simbolistică interesantă este
„Ambre”, textul al cărui titlu e oferit de numele unei fete
ciudate, fotograf freelance, care doreşte să particpe la
turneul unei trupe muzicale din care făcea parte, în calitate
de chitarist, dar mai ales de şef al trupei, şi povestitorul
întâmplării. Un bărbat simplu, care spune despre sine exact
ceea ce i se pare a-l caracteriza, în esenţă: „M-am culcat
cu mii de tipe şi pe cele mai multe nu mi le mai aduc
aminte. Şi nu-ţi spun asta ca să fac pe şmecherul. La cât
de bine am ajuns, cu toţi biştăreii pe care îi câştig la greu,
cu toţi lingăii ăştia pe care-i am sub lăboanţă, îţi dai seama
că nu prea am nevoie de nimic.” Dar de ceva tot are nevoie.
Nu ştie nici el de ce anume, dar ajunge să-şi dea seama.
După ce turneul se încheie, la petrecerea de final, într-un
apartament mic şi ticsit de lume, muzicantul cel aparent
insensibil vede, pe o masă de bucătărie, mapa cu
fotografiile făcute de Ambre. „Am deschis-o şi n-am văzut
altceva decât mâinile mele. Sute de poze în alb şi negru
care nu arătau decât mâinile mele. Mâinile mele pe corzile
chitarei, mâinile mele în jurul microfonului, mâinile mele
pe lângă corp, mâinile mele mângâind mulţimea, mâinile
mele strângând alte mâini în culise, mâinile mele ţinând o
ţigară, mâinile mele atingându-mi faţa, mâinile mele
semnând autografe, mâinile mele care implorau, mâinile
mele care trimiteau săruturi, mâinile mele care se ciupeau.
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Mâini mari şi slăbănoage, cu nişte vene ca nişte râuleţe.”
„Asta-i tot?” „Ţi-am surprins mâinile pentru că e singurul
lucru curat în tine. „Şi inima?” Am citat trunchiat,
încercând să urmăresc firul întâmplării. Finalul este, la
rându-i, memorabil: „Se auzeau râsete şi mici lovituri în
uşă. Am recunoscut vocea lui Luis care răcnea: Avem
nevoie de cuburi de gheaţă! Am zis: - Trebuie să... Aveai
impresia că mai aveau puţin şi spărgeau uşa cu prostiile
lor. Şi-a pus atunci mâinile peste ale mele şi s-a uitat la ele
ca şi cum le-ar fi văzut pentru întâia dată. – O s-o facem şi
pe asta.”

O altă bijuterie este „Permisie”. Ca de fiecare dată,
evenimentele pe care ne-am obişnuit a le numi periferice,
faţă de nucleul desfăşurat al acţiunii, deţin ponderea. Se
vorbeşte, se glumeşte, se visează mult. „Povestaşul”, ca să
folosesc expresia lui Mario Vargas Llosa, e în permisie şi
merge aceasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere. Fel de
fel de întâmplări în tren, rememorări, în special legate de
fratele său mai mare şi mai priceput în toate decât el,
încurcături cu duiumul şi, în fine, poarta de acasă închisă
şi înăuntru întuneric. Dar, urmând – programatic – reţetele
filmelor americane siropoase, naratorul constată că
înăuntru era aşteptat de toţi cei ai casei şi de mulţi prieteni.
Se petrece, se bea mult, iar soldatul în permisie o remarcă
pe Maria, o fată frumoasă care stătea alături de fratele lui.
Acesta susţine că Maria îi este iubită. După numeroase
peripeţii hazlii ori stârnind ciuda şi mânia sărbătoritului,
târziu, în noapte, o vede în camera sa pe Maria - goală, sub
formă de cadou ce-şi lepăda învelişurile.

Volumul, în întregul său, pare o nesfârşită bătaie cu
frişcă. E de gustat din ea şi de remarcat subtilele tehnici
folosite de scriitoare. Iată, de pildă, derizoriul prezentat ca
esenţial, de către un personaj care se consideră admirat de
cei din jur în primul rând pentru „o femeie frumoasă, o
carte de vizită onorabilă şi cămăşile croite pe măsură”. Sau
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schimbarea, neanunţată, şi cu atât mai de efect, a persoanei
verbului, marcând, fără alte precizări, stări de spirit
contradictorii: „Plânge din atâtea motive, că nu le mai ştie.
Îşi vede în faţă toată viaţa. Şi atunci, ca să se apere puţin,
îşi spune că plânge doar din plăcerea de a plânge şi cam
atât. Era deja acolo când am ajuns şi mi-a zâmbit.”

Expresia (uneori) năucitor de directă şochează, până la
urmă, plăcut. Ai impresia că prozatoarea nu ştie altceva
decât să practice o sporovăială plină de vervă şi de culoare,
astfel încât mizeria omenească, mereu gata să-şi iţească
ghearele, e ţinută undeva, bine ascunsă. Nu-i aşa deloc.
Proza Gavaldei nu cenzurează răul, prezent aproape
pretutindeni, şi nici nu-l edulcorează. Dar ştie să-l
poveastească mai mult decât cuceritor. Fermecător, acesta
cred că e cuvântul. 

Nu întâmplător am vrut să vă fac cunoştinţă, în ultimele
zile, cu un alt autor de proză scurtă care ştie să dozeze
pelinul cu şerbetul – Alfredo Bryce Echenique. La fel ca
el, dar cu alte mijloace, mai rafinate, parcă, oricum mai
moderne, mai apropiate de sensibilitatea specifică vremii
noastre, procedează şi Anna Gavalda. M-a interesat, după
această lectură fascinantă (reluată de câteva ori spre a nu
mă înşela, spre a nu lua drept profunzimi nişte simple
accente întâmplătoare şi a nu confunda voalul de mireasă
cu armura de cavaler), trecerea Gavaldei la roman. Aşa
încât vom depăna, de cum o-ncepe săptămâna viitoare,
firul întâmplărilor din „O iubeam”, alt succes remarcabil
de librărie, devorat de cititori şi ecranizat, nu demult, de
un cineast francez celebru, regizorul Claude Berri.

Ca un preambul, vă ofer o parabolă cuprinsă în acest
roman şi scrisă cu acea naturaleţe prin care Anna Gavalda
surprinde, dă de înţeles, dar nu moralizează niciodată: „ -
Într-o zi, e mult de-atunci, m-am dus la brutărie cu fetiţa
mea. Se întâmpla rar să mă duc la brutărie cu fetiţa mea.
Se întâmpla rar să-i dau mâna şi încă mai rar să fiu singur
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cu ea. Trebuie să fi fost într-o duminică dimineaţa, era
multă lume la brutărie, oamenii cumpărau prăjituri cu
spumă de căpşuni şi torturi de înghţată. Ieşind, fetiţa mi-a
cerut să-i dau din colţul baghetei. Am refuzat. Nu, i-am
răspuns, nu. Când o să fim la masă. Ne-am întors şi ne-am
aşezat toţi să prânzim. O familie simpatică. Pâinea am
tăiat-o eu. Ţineam la asta. Voiam să-mi ţin promisiunea.
Dar când i-am întins colţul, fata i l-a dat fratelui ei. – Păi,
n-ai spus că-l vrei?... – Atunci îl voiam, a răspuns ea
desfăcându-şi şervetul. – Dar are acelaşi gust,am insistat,
e acelaşi... Şi-a întors capul. – Nu, mulţumesc.”
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Bloc-notes parizian 
O definiţie a călătoriei

Tânăra rusoaică stabilită la Paris, uitată – vreme de
şapte ani – de iubitul său Einar (care, de teama războiului,
se întorsese acasă, în Suedia), ajunge, chemată de Olners,
editorul cărţilor unchiului său, la Stockolm, pentru a
discuta în legătură cu o eventuală carte, pe care s-o scrie
Ea, despre Dmitri Gheorghievici, dar şi spre a ridica, de la
bancă, toate drepturile de autor ale savantului, cuvenite
pentru cărţile lui editate şi reeditate în ultimul deceniu –
ceea ce însemna o sumă importantă.

Nu se poate abţine să nu-l caute pe Einar la adresa pe
care i-o cunoştea (doar acolo-i trimisese două scrisori care
i se întorseseră la Paris cu precizarea „destinatar
necunoscut”), prilej cu care află, de pe placa purtând
numele lui, că locuia tot acolo, însă împreună cu nevasta
sa.

În ultima seară a şederii în Suedia, după ce vede
„Rigoletto” împreună cu familia lui Olners, în restaurantul
din clădirea Operei îl întâlneşte pe Einar şi pe soţia lui,
Emma. Iar rusoaica gândeşte despre aceasta cum numai un
om profund cultivat poate s-o facă: „Semăna cu un înger
mare, sau – mai curând – cu un înger ce suflă dintr-o
trompetă. Un amestec de Rubens şi de Bellini”.

Adevărata acţiune a micului roman „Trestia revoltată”
de Nina Berberova de-abia de aici începe, dar Parisul
dispare de pe fundalul său. Finalul este atipic şi tensionat,

Ceaslovul de la Izvoru 183



dar v-aş dezvălui absolut totul, răpindu-vă marea şi plăcuta
surpriză a lecturii, dacă vi l-aş povesti. Merită din plin să-
l parcurgeţi singuri, prilej de a vă încărca de înţelepciunea
lui disperată.

În ceea ce mă priveşte, am reţinut doar câteva cuvinte
ale aceleia care înţelese că Einar devenise un simplu cobai,
pe care cineva făcea experimente: ”Dacă îngădui altuia să-
ţi organizeze acel <no man’s land> al tău, te vei trezi, la
sfârşit, prizonier într-o cameră de lux, într-un hotel de lux,
în care îţi sunt arse cărţile şi eşti despărţit de cei apropiaţi.
E de ajuns să cedezi o dată şi nu mai există limite; până la
urmă vei fi lipsit de toate ale tale.” Aluzie străvezie la
tragicul sfârşit al excepţionalului său unchi, dar şi la faptul
că însăşi ciudata sa moarte intră într-o anumită serie, într-
o bizară regulă, nu tocmai lesne de descoperit. Strigătul Ei
de mai sus este, dacă vreţi, o definiţie a călătoriei adevărate
– prin timp, prin spaţiu, prin propria-ţi viaţă. Trebuie să fii
doar al tău, să-ţi aparţii cu totul, întotdeauna, pare a răsuna
ecoul spuselor Ei.

La toate acestea gândeam – şi la altele, încă – atunci
când, ajuns la o masă a cafenelei „Les Beaux Arts” din
Piaţa Bastiliei, m-am întrebat cum aş fi procedat eu dacă
cineva, într-un moment anume, mi-ar fi propus să rămân
într-o altă ţară, promiţîndu-mi acea bunăstare la care, în
România, nu voi putea ajunge niciodată. Sau, altfel: dacă
acum, fermecat de acest Paris care se pregăteşte de vară,
mi-aş mai amâna, cu câteva zile măcar, plecarea? (Bani
am, pot anula lesne biletul de avion şi lua altul, pot apela,
telefonic, la bunăvoinţa superiorilor mei, solicitând câteva
zile de concediu etc.) Nu, înăuntrul meu ţin prea mult la
„această existenţă tainică şi liberă” la care se referă
Berberova (şi de care mai amintise şi în „Învierea lui
Mozart”), mai preţioasă decât bogăţia sau aventura
strălucitoare.

Să nu credeţi, din cele zise până acum, că-mi doream,
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cu adevărat, să părăsesc degrabă Parisul. Nici vorbă. Mai
aveam destule de văzut şi de simţit acolo, în oraşul în care,
atunci când ajung, mă socotesc imediat călător planetar,
simţindu-mă în miezul celui mai civilizat şi mai artist loc
al pământului pe care vieţuiesc.

Mă simţeam bine, parcurgând în tihnă ziarele şi
revistele (mai ales noaptea), străbătând pe jos mulţi
kilometri, aninându-mi privirile de poduri, statui şi clădiri
sfidând vremea demn şi frumos. Însă mai simţeam şi
metronomul intim, ce continua să-mi ritmeze mersul prin
aceste locuri, dar şi cronometrul marcând, secundă cu
secundă, timpul ireversibil. Nu aveam, aşadar, niciun
motiv de tristeţe. Îmi rămânea, încă, vreme de hoinăreală
binecuvântată. Pe mâine!
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Bloc-notes parizian
Viaţa de fiecare zi

Am devenit, încă din adolescenţă, dependent de citirea
zilnică a presei, de foşnetul hârtiei de ziar şi de parfumul
aspru al cernelei tipografice. Nici Parisul, care m-a obligat
la lungi şi obositoare plimbări zilnice, nu m-a putut rupe
de această dulce obligaţie. Aşa că, din vreme în vreme, cu
teancul de gazete sub braţ, poposeam la una sau alta dintre
cafenele ivite în cale. (Am a mărturisi că le-am şi ales,
întrucâtva, după informaţiile primite de la prietenii care
fuseseră aici de curând,  din vagile mele amintiri, păstrate
din trecutele drumuri făcute la Paris, dar mai ales din cele
citite în timp.)

Aşa am ajuns, în Rue de Saint Honore, în apropiere de
Louvre şi de Palais Royal, în cafeneaua „Le Dauphin”,
acoperită de o copertină de-un roşu aprins (astfel de
accesorii individualizează localurile oraşului), cu mese de
câte patru persoane şi cu scaune de bambus. Am timp să
răsfoiesc „Le Figaro” şi să aflu, din editorialul semnat de
Yves Threard, despre proiectele cele mai ambiţioase ale lui
Nicolas Sarkozy, dezvăluite de acesta cu prilejul unui
recent interviu matinal acordat pentru RTL. Pe lângă
creşterea puterii de cumpărare a cetăţenilor şi presiunea
preţurilor carburanţilor, una dintre ideile susţinute cu acest
prilej a fost legată de construirea de noi oraşe în Franţa.
Intenţia sa ar putea părea suprinzătoare dacă ea n-ar urma
o tradiţie a acestei ţări: aceea conform căreia, conducătorul
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naţiunii (fie el rege, odinioară, sau preşedinte, azi) e dator
să remodeleze peisajul ţării după propriul său gust, să-l
modeleze în conformitate cu ceea ce consideră a fi impus
de exigenţele timpului său. 

Autorul editorialului trece în revistă astfel de iniţiative
(finalizate de fiecare dată), începând cu fortificaţiile de la
Vauban, din timpul lui Ludovic al XIV-lea, până la noile
oraşe concepute de Paul Delouvrier, în vremea lui Charles
de Gaulle, trecând prin lucrările arhitectului Haussmann,
sub Napoleon III, fără a mai vorbi de marile creaţii ivite la
iniţiativa lui Fr. Mitterand (l’Arche de la Defense sau
Opera Bastilia). Ideea este că fiecare dintre cei enumeraţi,
la fel ca şi Sarkozy astăzi, a dorit să-şi lase semnătura,
amprenta pe nişte edificii menite a rezista timpului. Un alt
vis al preşedintelui Franţei este şi Marele Paris, o mai
veche ideea pe care doreşte s-o concretizeze, spre a
moderniza în continuare capitala, căutând, pentru asta, să-
şi atragă sprijinul cât mai multor investitori din întreaga
lume.

Alt popas, în altă dimineaţă, la „Cafe de Paris”, în
apropierea staţiei de metrou George V. Copertina este, în
acest caz, albastră, dar cauza reală a bucuriei mele este nu
doar că  poposesc într-o cafenea celebră, cât mai ales că,
în pofida renumelui său, localul practică şi cele mai mici
preţuri de pe Champs Elysees. Am la mine „Le Monde” şi
„La Republique”, care acordă spaţii largi unui important
proiect naţional, legat de învăţământul superior. Este vorba
de aşa-numita „Operaţiune campus”, care urmează altor
două planuri de proporţii, iniţiate începând din 1990.
Primul dintre ele s-a numit „Universitatea 2000” şi a pornit
de la o realitate socotită îngrijorătoare: deficitul de spaţii
în contextul creşterii impresionante a numărului de
studenţi. Finanţarea proiectului (care a costat peste şase
miliarde de euro) a fost asigurată de stat şi de comunităţile
locale, iar rezultatul a fost construirea a aproape patru
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milioane de metri pătraţi de noi spaţii şi a opt noi
universităţi. I-a urmat, în 1998, proiectul „Universitatea
celui de-al treilea mileniu” (U3M), iniţiat de Claude
Allegre, ministrul de atunci al Educaţiei, şi având drept
obiectiv „oraganizarea materiei cenuşii”, ceea ce a
însemnat creşterea calităţii învăţământului superior prin
concentrarea sa şi a cercetării ştiinţifice în jurul unor teme
considerate a fi prioritare în acel moment.

Ultimul proiect a fost anunţat de Nicolas Sarkozy în
timpul campaniei sale electorale, când a susţinut că
reforma învăţământului superior constituie pentru el o
„prioritate absolută”. În baza acestui angajament, ministrul
învăţământului superior, Valerie Pecresse, a pornit la lucru
în mod metodic. În vara lui 2007 a fost adoptată legea
privind autonomia universitară, în iarna aceluiaşi an –
statutul profesorilor-cercetători, iar în momentul de faţă se
derulează „Operaţiunea campus”. Primele şase campusuri
universitare – acelea din Bordeaux, Grenoble, Lyon,
Monpellier, Strasbourg şi Toulouse – au fost deja
selecţioante şi vor beneficia de o finanţare substanţială
pentru a putea rivaliza cu cele mai bune universităţi de pe
mapamond. Alte patru vor fi desemnate până în luna iulie.

Francezii consideră, la unison, că acest demers era
necesar. Oricât de controversat ar fi el, „Clasamentul de la
Shanghai” (unde cea mai bine clasată universitate franceză,
Paris-VI, nu ocupa, anul trecut, decât a 39-a poziţie)
demonstrază că o bună parte a cercetării ştiinţifice din
Franţa riscă să dispară din competiţia mondială a ceea ce
se numeşte aici „economia cunoaşterii”. Este, deci, de-a
dreptul vital să fie remediate deficienţele profunde ce
minează buna desfăşuare a activităţii universităţilor:
sărăcia echipamentelor sau eterogenitatea şi lipsa de
coerenţă a sistemului de învăţământ.Această iniţiativă
permite o apropiere a activităţii liceelor, universităţilor şi
laboratoarelor de cercetare, dar şi mobilizarea
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colectivităţilor locale, ca şi implicarea marilor actori din
economie. Asta pe lângă angajamentul statului, care a
promis beneficiarilor un sprijin de cinci miliarde de euro.

Ce-i drept, ambiţia selectivstă, ca să-i zicem aşa, se
îndepărtează de viziunea egalitaristă de până acum a
univeristăţilor, putând duce la apariţia unui sistem care ae
putea semăna cu un ansamblu de vehucule care circulă cu
viteze diferite. Dar aceasta este realitatea unei lumi întregi
de astăzi.

Concluzia ar fi că Universitatea celui de-al treile
mileniu are nevoie de excelenţă. Dar şi de democraţie, de
egalitatea şanselor. Însă numai formarea elitelor te poate
face câştigător în competiţia mondială a cunoaşterii. Sunt
teme la care ar trebui, desigur, să gândească şi cei care se
ocupă de aceleaşi treburi – dar în cu totul altul mod şi la o
anvergură pe care n-o putem compara nicicum cu cea
franceză – în România. Dacă Franţa îşi pune, cu seriozitate,
aceste probleme, ce-ar trebui să facem noi? (Întrebarea
este, desigur, retorică.)

Mi-am rezervat pentru ultima zi de şedere aici un popas
la Cafe de Flore, cea mai celebră din Paris. Vă voi spune
mîine ce am văzut şi ce am citit acolo.
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Bloc-notes parizian
Ce mai bârfeşte presa?

Cine (mai) are cât de câtă încredere în priceperea mea
cu privire la gazetărie, mă poate crede pe cuvânt: presa
pariziană nu bârfeşte; ea dezbate. Ziaristul român – cel
tânăr, cu deosebire – care ar deschide, câteva zile la rând,
jurnalele franţuzeşti s-ar mira, fără îndoială. Puţine dintre
temele predilecte ale publicaţiilor bucureştene sau de prin
ţara noastră pot fi regăsite aici. Redactorii diferitelor
publicaţii nici nu-şi pun problema să polemizeze între ei,
cu atât mai puţin să se atace în mod direct. Pur şi simplu,
ei au abordări diferite cu privire la un acelaşi subiect. Nu
există batjocură sau trivialitate. Nu se aruncă în vânt cu
anateme, atacuri la persoană, porecle sau înjurături.
Editorialele sunt, fără excepţie, sobre în exprimare şi
precise în conţinut. Nu există metaforită. Preşedintele ţării
este agreat de anumite publicaţii şi amendat de altele. Dar
cu deferenţă, cu argumente, fără urmă de bombasticism.

M-am convins de toate acestea citind „Le Parisien”, un
cotidian apropiat în special de probleme sociale ale
locuitorilor capitalei. Aveam asupra mea câteva exemplare,
din ultimele zile, pe care încă nu le deschisesem, atunci
când m-am aşezat la una din măsuţele de două persoane
de la Cafe de Flore. Cu emoţie imensă, mărturisesc. (În
general, astfel de locuri celebre nu mă impresionează peste
măsură. Mă simt ca un simplu turist care face, pentru
câteva minute, act de prezenţă acolo sau se lasă fotografiat
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de prieteni, spre a face impresie la întoarcerea în ţara de
baştină. Însă eu nu iau niciodată cu mine, în călătorii,
aparatul de fotografiat, pentru simplul motiv că cele mai
frumoase fotografii ale respectivelor locuri au fost făcute
sau vor fi, fără să mă aştepte tocmai pe mine, un amator
într-ale imortalizării de imagini.) Emoţia vine (tot) din
lecturi. Ştiu că pe aici au trecut şi-au adăstat Dali, Picasso
ori Simone Signoret (care spunea chiar că s-a născut, în
1941, la o masă a acestei cafenele), dar asta  n-are cine ştie
ce importanţă. M-am gândit, însă, că voi avea de scris, aici,
în această rubrică (ai cărei buni cititori au şi început să-şi
orientate, cu încetul, lecturile spre orizonturi faste), despre
mulţi dintre cei care s-au perindat, poate, pe la masa unde
urma să citesc, în ultima zi a lui mai 2008, „Le Parisien”:
Camus, Queneau, Margueritte Duras, Hemingway şi, mai
ales, Celine, în legătură cu care am a vă face câteva
surprize veritabile, pe care tot această vizită la Paris mi le-
a dăruit.

Mă aflu, aşadar, pe bulevardul Saint Germain, sub
coperina albă a distinsului local, măncând agale un
croissant care-mi duce gândul la asediile turceşti asupra
capitalelor europene, din veacul 17 (Budapesta?, Viena? –
nimeni nu ştie cu precizie), atunci când un brutar din acele
locuri (care dintre ele, nu mai interesază) a creat aluatul
dulce şi afânat, în formă de semilună, adus şi în Franţa, la
curtea lui Ludovic al XVI-lea, de Marie Antoinette. Ziarul
de care aminteam conţine câteva subiecte cu adevărat
interesante. Primul dintre ele, şi cel mai fierbinte, este legat
de iniţiativa lui Xavier Bertrand, ministrul Muncii şi un
apropiat al preşedintelui, de a elabora un proiect de lege
prin care durata timpului de lucru săptămânal oficial să nu
mai fie neapărat de 35 de ore, cât este în prezent, ci
numărul orelor peste această limită să fie la latitudinea
patronilor. Unii cred că această măsură va contribui decisiv
la creşterea salariilor şi, implicit, a puterii de cumpărare a
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francezilor, alţii consideră că nu se vor alege cu nimic din
munca prestată peste limita de acum, datorită fiscalităţii
excesive. Marile sindicate s-au aprins imediat, mai ales
pentru că nu au fost consultate, dialogul social fiind, susţin
ele, evitat cu deliberare. Dar şi ministrul s-a ţinut tare,
spunând că îşi asumă integral această decizie, „ce
reprezintă un demers sută la sută pragmatic”. Opiniile sunt
împărţite. Adversarii lui Sarkozy cred cu tărie că el se află
în spatele acestei decizii de forţă, în încercarea de a-şi
apropia patronatele. Oricum, pentru 17 iunie sunt anunţate
mari mişcări de stradă şi abia de-atunci, probabil, părţile
se vor aşeza la masa tratativelor.

M-a suprins plăcut, apoi, să aflu că în Europa
(înţelegând aici că şi în Franţa, dar nu şi-n România) se
sărbătoreşte, anual, „Ziua vecinilor”, eveniment din ce în
ce mai popular, ajuns la a noua ediţie. Interesante sunt
rezultatele unui sondaj de opinie, recent oferit publicităţii,
conform căruia 94 la sută dintre francezi cred că este foarte
importantă dezvoltarea relaţiilor de solidaritate între vecini,
90 la sută „sunt gata să facă, în mod regulat, mici servicii
vecinilor”, 83 la sută acceptă să le acorde sprijin cel puţin
o oră zilnic, iar 80 la sută sunt dispuşi să se ocupe, măcar
o dată pe săptămână, „ de o persoană în vârstă, de una cu
handicap sau de un copil cu probleme şcolare”. Aşadar,
populaţia Hexagonului este animată, în această privinţă, de
cele mai bune intenţii, dorind să facă grabnic un pas pe
care şi-l doreşte sincer – acela spre o societate din ce în ce
mai solidară.

În fine, vă provoc la un exerciţiu de imaginaţie: cum
credeţi că ar aborda şi ar trata presa românească un subiect
de genul celui pe care vi-l voi relata imediat şi care a
stârnit, în Franţa, nenumărate dezbateri de principiu. În
vara anului 2006, la Roubaix, a avut loc o nuntă la care au
participat peste 500 de persoane. Mireasa, o tânără de 20
de ani (studentă, dar lucrând şi ca infirmieră), se
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căsătoreşte cu un inginer, cu un deceniu mai vârstnic, de
religie musulmană, după ce-şi asigurase familia şi viitorul
soţ că e virgină. În plină noapte a nunţii, la vremea când
cei mai mulţi dintre invitaţi erau încă la masă, în jurul
ceaiului de mentă (cum ţine să precizeze reporterul),
ginerele revine în sala de petrecere anunţând asistenţa
uluită că mireasa l-a minţit. A doua zi chiar, el a depus la
tribunalul din Lille o cerere de anulare a căsătoriei. După
doi ani, decizia tribunalului a devenit publică. Avem de-a
face, ni se trage în permanenţă atenţia, cu un caz
excepţional. Căsătoria a fost anulată pe motiv de „eroare
în legătură cu o calitate esenţială”, în conformitate cu
articolul 180 din Codul civil francez, care spune cu
claritate: „Dacă se constată vreo eroare în legătură cu
persoana sau cu calităţile esenţiale ale acesteia, celălalt soţ
poate să ceară anulalrea căsătoriei”. Iar virginitatea, iată,
în Franţa (patria amorului liber şi a lipsei de inhibiţii cu
privire la el) a fost considerată „calitate esenţială”! Mai
sunt, însă, şi alte interpretări. S-a considerat că tribunalul
n-a dat dovadă de obscurantism prin sentinţa dată, ci a
împiedicat o căsătorie ce urma să se clădească pe
minciună. Dar feministele tot au sărit ca arse, invocând
libertăţile individuale şi sexuale., la fel ca şi mulţi jurişti,
psihologi sau sociologi. Ce s-ar fi întâmplat în România?
Ce demersuri ar fi întreprins investigatorii şi care ar fi fost
tonul concluziilor pe care le-ar fi tras? Ce fotografii ar fi
ilustrat articolele? Gândiţi-vă şi (eventual) imaginaţi
asemenea texte ori comentarii. În ciuda tragismului
situaţiei (sau tocmai datorită lui), am fi avut distracţie, ca
în cazurile Elodiei sau profesoarei Corina, cât cuprinde.
Nu credeţi?
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Bloc-notes parizian
Roquenval versus Fontainebleau

Am început să visez, cu vreo săptămână înainte de ziua
plecării către Franţa, la o vizită de-o zi la Fontainebleau.
M-am documentat amănunţit în legătură cu această
posibilitate. Ştiam bine cum puteam ajunge acolo, la 17
km de Paris – cu trenurile de pe linia B a RER-ului. Aveam
în minte nu doar imaginile acestei „capitale a istoriei
Franţei” (cum i se spune castelului ce numără peste opt
veacuri de istorie mândră şi încrâncenată, adunând, prin
timp, în salonele sale 34 de suverani ai ţării, de la Ludovic
al VII-lea până la Napoleon al III-lea), nu doar faptul că
este unul dintre cele mai intens vizitate locuri ale Parisului
– după Notre Dame şi Disneyland -, ci mai ales
posibilitatea de a vizita superba grădină de preajmă-i
(„Intrarea în pădurea de la Fontainebleau”, una din pânzele
cele mai apreciate ale lui N. Grigorescu, fiind extrem de
sugestivă pentru farmecul aparte al acestui binecuvântat
colţ de lume) şi de-a ajunge la Barbizon, trecând prin mica
localitate Fleury-ei-Biere, cu casele-i înconjurate cu ziduri
cotropite de glicină.

Puteam, fără discuţie, să ajung acolo, chiar dacă asta ar
fi însemnat să plătesc drept tribut abandonarea altor
proiecte fascinante legate de câteva locuri dragi din Paris.
M-am trezit cu gândul plecării spre castel, dar, în ultima
clipă, coborând din metrou la Notre Dame, m-am abătut
puţin de la traseul dinainte stabilit. De acolo nu mai era
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mult până în Cartierul Latin. Am făcut câţiva paşi pe Pont
Neuf, iar la capătul său am dat de ceea ce auzisem cândva,
ca în vis: legendara librărie „Shakesperare & co”. Din acel
moment, am uitat cu totul de Fointainebleau. (Întors în ţară
am regretat şi n-am regretat pasul făcut. Adevărul este că
ar mai fi trebuit să rămân măcar o zi în plus la Paris, dar
m-ar fi omorât formalităţile. Data viitoare...)

Librăria e mare, fără a fi imensă. E parte dintr-o clădire
veche, cu ziduri groase, iar interiorul e plin de nişe. Are
ferestre mici, cu cercevelele vopsite într-un verde stins. Am
aflat multe poveşti în și despre locul acesta. Se spune că,
înainte vreme, mulţi dintre cei care n-aveau unde dormi în
oraş veneau aici, erau culcaţi pe laviţe, dar numai cu
condiţia  ca a doua zi să povestească o carte citită peste
noapte. Şi astăzi sunt acolo destui tineri care lucrează fără
bani, doar contra odihnă. Plină ochi de cărţi, aşezate nu
numai pe rafturi, ci pretutindeni, în stive, printre care te
stecori căutând ieşirea din labirint pe drumul pe care
fiecare îl descoperă urmând firul propriei sale Ariadne,
librăria de pe Rue de Bucherie aparţine, dintotdeauna, s-ar
zice, unui bărbat vârstnic, cu nume de mare poet – George
Whitman -, om trecut prin război şi îndrăgostit, apoi, de
una dintre frumuseţile Parisului, tot englezoaică, Sylvia
Beach, care i-a dăruit şi magazinul, dar şi numele acestuia,
care-i aparţineau. După moartea ei, George a rămas aici,
împreună cu fiica lor, botezată tot Sylvia. Obiceiul relaxării
în timpul lecturii s-a păstrat, cei care doresc primind, în
limita locurilor disponibile, paturi sau canapele pliante pe
care să citească tihnit, în timp ce doritorii de studiu pot
solicita unul sau altul dintre birourile de la mansardă, de-
acolo unde au şansa, la ceasuri anume, de-a privi soarele
apunând dincolo de zidurile marii catedrale din apropiere.
În librărie, două relicve negre, fără de care „Shakespeare
& co.” nu poate fi concepută: un pian şi nelipsita, renumita
pisică, pe care o poţi afla dormind pe unde nici nu gândeşti.
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Acolo, pe o laviţă de lemn, lustruit de timp până la a te
putea oglindi în el, am stat timp de două ceasuri şi mai
bine, parcurgând o carte pe care o pregătisem spre a fi citită
în drum spre Fontainebleau sau chiar acolo, aşezat pe o
bancă, în parcul castelului. (Am întotdeauna cu mine,
atunci când plec în vreo călătorie, cărţile care cred că m-ar
putea ajuta să pricep mai bine ceea ce văd, încărcându-mă
sufleteşte, întâi de toate, cu sugestiile lor.)

Între timp, a început şi ploaia. M-am felicitat pentru
alegerea făcută şi mi-am început lectura. Volumul se
cheamă „Roquenval. Cronica unui castel medieval” şi este
semnat – aţi ghicit! – de Nina Berberova. Amintitul castel
este, întrutorul, o ficţiune. Am schimbat, iată, o realitate pe
o invenţie, pe o născocire – mi-am zis, fără ca gândul să
semene a reproş. Acţiunea cărţii se derulează de-a lungul
verii anului 1926, până când toamna, la început doar
presimţită, asediază totul şi se înstăpâneşte pe deplin.
Castelul, ni se sugerează încă din primele pagini, este un
tărâm de dincolo de lume. Aparţine unui trecut nebulos,
încărcat de rele prevestiri, un loc damnat care, parcă,
încearcă a spune  (arareori, prin vagi străluminări din
adânca-i vechime) că aici s-au petrecut nenorociri şi iubiri
nefireşti, abandonuri şi regăsiri. Tonul este molcom-
pătimaş, susţinut de o tensiune a spunerii care sporeşte din
aluzii ori informaţii disparate. În acest spaţiu, fermecat şi
blestemat, se întâlnesc ruşi trăind aevea, dar şi umbre ale
celor duşi pe alte tărâmuri, ca într-o zidire de abur, în care
totul stă să se năruie, vegheată de carii ce rod în tăcere
grinzi şi amintiri, deopotrivă.

Aici vine Boris, un absolvent de liceu care, după ce-şi
ia bacalaureatul, acceptă invitaţia colegului Jean-Paul de
a-şi petrece vara aici, la castelul din Ile-de-France, în partea
de sud vest a ţinutului, pe domeniul al cărui propietar era
tatăl amicului său. Nu este deloc lipsită de interes, incipitul,
anticipând punerea în scenă a poveştii ce va să urmeze,
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prin descrierea, plină de sugestii şi anticipări, a cadrului
natural în care aceasta urmează a se desfăşura. Parcurgeţi
cu atenţie acest prim paragraf al cărţii, conţinând indicii
subtile ale bizarei atmosfere de aici, spre a vă familiariza
cu cadrul în care se vor desfăşuata întâmplările pe care am
să vi le istorisesc mîine:

„Sub podul pe care mergeam atunci – iar înainte-mi se
deschidea o poartă grea, semicirculară şi se întrezărea ceva
verde-albătrui semănând a livadă – în umezeală şi întuneric
cresc buruieni grase, înfloresc palide urzici, iar pe pereţii
abrupţi ai şanţului medieval de apărare stau lipiţi melci
roşii, dolofani. Tufe de plante agăţătoare, a căror denumire
nu mi-e cunoscută, mereu verzi, pline de ţepi, se caţără pe
pereţii bătrâni, îşi întind mustăţile aspre de la o piatră la
alta, de la un ghem de muşchi la altul. Copaci de trei sute
de ani, groşi cât îmbrăţişarea a trei oameni, foşnesc, până
şi în zilele toride, fără istov, cristalin, din vârfurile lor
înalte; o alee de tei uriaşi, bătrâni, plantaţi pe patru rânduri,
te petrec aici după ce-ai lăsat afară o altă lume. Cât timp
mersesem de-a lungul ei către podul de piatră, am avut
timp să mă simt tulburat şi să mă pregătesc: să mă
pregătesc pentru ceva de demult şi solemn, care pesemne
că mă aştepta, şi să mă simt tulburat pentru că aleea de
copaci străvechi îmi amintea de unica impresie rusească
pe care o luasem întâmplător cu mine – aşa cum iei un
obiect străin, descoperit pe neaşteptate, ca o maladie
ereditară -, spre marea mea bucurie, când am început să
mă obişnuiesc că Rusia reală mi-e necunoscută, n-o văd,
că-mi amintesc doar acel ceva chinuitor şi incidental care,
într-un fel sau altul, a mers pe lângă mine în timpul
călătoriei noastre.”
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Bloc-notes parizian 
Dragoste şi aventură

Boris, proaspăt posesor al diplomei de bacalureat,
ajunge, în iulie 1926, la Roquenval, domeniu deţinut de
tatăl celui care-l invitase acolo, colegul său Jean-Paul.
Tânărul musafir, rus de origine, ştia, în momentul ajungerii
la vechiul castel unde avea să-şi petreacă vacanţa, doar că
şi în familia lui Jean-Paul existau ruşi, dintre unii chiar în
viaţă. Alte amănunte nu deţinea. Aflase numai că tatăl
amicului său avusese trei soţii, toate decedate, iar cea
actuală era o „femeie frivolă” (revine, iată, motivul din
„Astaşev la Paris”), că acesta mai avea un frate (călugăr,
care comisese o crimă şi fugise în Rusia) şi o soră (mamă
a două fete, dintre care cea mică purta un nume neobişnuit
pentru o franţuzoaică – Kira). Atât. Iată încă că, abia ajuns
în camera sa, Maurice, administratorul castelului, îi spune
că trebuie să se prezinte degrabă în faţa bătrânei contese
(bunica lui Jean-Paul), atât pentru că această vizită era o
cutumă a locului, dar mai ales pentru că doamna, în vârstă
de peste 80 de ani – căreia îi cere să i se adreseze cu
apelativul Praskovia Dimitrievna, după prenumele ei şi cel
al tatălui – întrebase de două ori în acea zi de sosirea sa.

Boris devine şi rămâne un apropiat al contesei pe tot
parcursul şederii la Roqueval. Prezenţa vârstnicei rusoaice
îl ajută pe Boris să priceapă mai bine psihologia poporului
căruia îi aparţine, să-şi vadă, cu ochii minţii, ajutat de
obiectele din jur, timpul copilăriei. Praskovia a fost şi a
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rămas o fiinţă nobilă, care a trăit fericită, furtunos şi
sălbatic, o bună parte a tinereţii sale, dar a fost sever atinsă
şi de asperităţile vieţii, fapt ce a melancolizat peste măsură,
în timp, sufletu-i slav, şi-aşa sensibil şi predispus la
depresii. Uneori, ea priveşte cu voiasă autoadmiraţie în
urmă:”Soţul meu spunea că n-are rost să te ruinezi pentru
mai multe femei, că doar proştii nu-şi dau seama de asta.
Spunea: eu mă ruinez pentru una singură, care pe deasupra
îmi e soţie legitimă...Şi ce n-a făcut pentru mine! Vreau
capă de hermină? Capă de hermină să fie! Îi suflăm
împărătesei Maria Feodorovna de sub nas colierul de perle
negre? I l-am suflat. Am vrut să învăţ să trag la ţintă şi să
călăresc? Pistoalele, cu pat de argint, erau de la Hastin-
Renette, caii de curse au fost comandaţi la crescătoria din
Tula.” Cât o fi fost invenţie şi cât adevăr în această
izbucnire de-a dreptul adolescentină, n-avem cum şti şi nici
măcar nu interesează. Si non e vero, e ben trovato! Cert
este că, întoarsă în cameră, bătrâna deschide radioul („o
ladă uriaşă, unul dintre primele modele”) şi doreşte să
asculte Schumann. „Apoi se oprea în faţa pianului lung,
roşcat, lipsit de luciu din cauza iernilor umede şi vedeam
cum scotocea adânc, adânc în minte după anume amintiri.”
Da, la pianul acela cântase, o dată, „monsieur Saint-
Saens”.

Prezentul şi trecutul încep să se amestece haotic.
Amalgamul adună tandra iubire adolescentină a lui Boris
şi a Kirei, îndrăzneaţa şi sensibila fată de 15 ani, idila, mai
curând convenţională, dintre englezoaica Juna şi Jean-Paul,
băiatul fiind aproape silit de împrejurări să o accepte ca
logodnică, şi gelozia Madelainei, sora Kirei, pusă în faţa
relaţiei prea apropiate dintre musafirul rus şi Kira. Pe acest
fundal, încep să-şi facă apariţia, când discret, când
intempestiv, când de-a dreptul misterios fantomele
timpurilor apuse, dar niciodată uitate, fantome chinuindu-
i pe bântuiţi, sporind nelinişti, tulburând visarea. Amintirea
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fratelui mai mare al Preskoviei e prezent adesea în
rememorările bătrânei sau ale nepotului său („un frate cu
vreo cincisprezece ani mai mare, exercita încă din copilărie
asupra mea o autoritate destul de bizară”, povesteşte
contesa; ori „un frate pe jumătate nebun şi foarte
neprezentabil, pe care bunicul îl aruncase pe scări în jos ca
pe o pernă de pe divan”, aşa cum îl vede Jean-Paul).
Datorită acestui bărbat ciudat, care nu i-a îngăduit
niciodată să se mărite cu contele francez, Preskovia s-a
căsătorit în taină cu iubitul ei, alături de care a colindat,
ani buni, prin toată Europa. Stabiliţi la Roquenval, cei doi
au primit vizita fratelui rebel, pe care l-au găzduit într-o
aripă a castelului, achitându-i şi toate datoriile. Dar acelaşi
conte l-a gonit pe intrus, după ce-i interzisese soţiei să-şi
mai sărute fratele înainte de culcare. Ce anume bănuia?
Sau chiar aflase ceva cu privire la originile acelei
„autorităţi bizare” a fratelui asupra surorii sale?

Între timp, apare, pe neaşteptate, fiul cel mic al contesei,
Robert, călugărul aventurier, cel care, într-un „moment
dificil” al vieţii sale, tăiase cu un cuţit şi vânduse apoi un
goblen preţios de pe peretele camerei în care stătea mama
sa. Boris află, astfel, că nevasta călugărului fosese
rusoiacă, la fel cum rus fusese şi amantul ei, fostul prieten
al lui Robert, pe care acesta a fost acuzat că l-ar fi ucis. Iar
tainele se tot adaugă. Într-un chioşc de mult abandonat,
Boris găseşte o schijelitură: „Robert şi Olga”. O fi fiind
fosta nevastă sau altă rusoiacă? Nu aflăm, ci continuăm a
imagina scenarii fantaste. 

Multă vreme, nu se întâmplă mare lucru. Madelaine
reuşeşete s-o gonească acasă, la Paris, pe Kira, invocând
un ordin al mamei lor, Jean-Paul, aproape obligat să se
logodească cu Juna, nu se gândeşte, în ruptul capului, să
ajungă până la căsătorie, iar Boris jinduieşte după iubita
plecată. Mai apar părinţii lui Jean-Paul însoţiţi de cei ai
Junei, insignifianţi şi artificiali cu toţiil, fapt pentru care şi
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părăsesc repede scena. Va pleca, iute, şi Jean-Paul, mânat
de dorul de aventură moştenit de la unchiul Robert, luând
cu el, după modelul aceluiaşi, încă un goblen, „vechi de
trei sute de ani”, dar nu smuls ori tăiat cu cuţitul, ci „scos
cu grijă şi acurateţe”. Contesa se îmbolnăveşte brusc, e
transportată degrabă la Paris „şi se pare că nu va
supravieţui”. Iar în final, spre a întregi galeria stafiilor,
chiar dacă vii, ce nu încetează a vizita castelul, apare şi
sora cea mare a Kirei, despre care nu se vorbea niciodată
aici, însărcinată şi îmbrăcată jalnic, răspunzând unei
chemări recente a contesei (care se simţea bine atunci când
i-a scris), singura din familie care, din toată sărăcia, a mai
ajutat-o cu bani.

Roqueval nu mai are mult de trăit aşa cum a fost. Toţi
cei ai săi, mai puţin Preskovia, îi doresc pieirea. Până şi
micuţa Kira, care, dincolo de farmecul făptuirii sale,
ascunde o inimă împietrită. Iată ce-i spune, dintr-o suflare,
lui Boris, ca în transă, cu o bucurie diabolică, nici măcar
încercând să-şi ascundă vreun pic cinismul cumva
înfricoşător pentru o fată de vârsta ei: „Va fi vândut! Întâi
vor fi vânduţi copacii, cu ei se va începe. Teii, plopii,
celebrii noştri pini, pe ei nu-i atacă niciun fel de cari, din
ei se construieşte tot ce-i mai bun în Franţa. Pe urmă casa,
cu o bucată de livadă, o va lua un azil sau un sanatoriu.
Apoi se va dărâma de la sine gardul de piatră, iar pământul
va fi împărţit în mici parcele şi va fi vândut în rate. Şi
oamenii vor începe să construiască acolo căsuţe mici,
scârboase, toate la fel, iar ce va rămâne din arbuşti va fi
împrejmuit cu gărduleţe de sârmă. Iar acolo vor instala
gramofoane, şi vor fi întinse rufe la uscat, şi de jur împrejur
vor fi sădite floricele...”Dorinţa ei este să se despartă de
acest trecut, care „nu mai e la modă”. În ceea ce-o priveşte,
spune clar, cu mândrie arogantă, fie: „Mie nu-mi place
nimic”, fie „Mie nu-mi pare rău de nimic”, fie „Nu-i totuna
unde trăieşti?” Şi aşa, Roqueval devine doar o amintire,
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dureros de frumoasă, la fel ca librăria pariziană
„Shakespeare & co.”, unde am citit cartea Ninei
Berberova, purtând numele castelului străvechi, până la
ceasurile când cerul din preajma turnurilor catedralei Notre
Dame a devenit întâi sângeriu, apoi vânăt. În toată noaptea
ce-a urmat am visat doar că mă plimbam prin pădurea de
la Fontainebleau.   
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Bloc-notes parizian 
La revedere. Pe curând!

Dimineaţă uimitor de frumoasă. Solicitasem, în seara
trecută, la recepţie, un taxi pentru ora 7,30. Cu un ceas
înainte, mi-am început turul pe la bistrourile din zonă,
cerând,  la fiecare, cafea şi limonadă. Am primit chiar şi
câteva mici daruri. Formulele de rămas bun au fost simple:
„La revedere.” „Pe curând!” Am urcat în cameră spre a-mi
arunca o ultimă privire la bagaje, pe care apoi le-am
coborât în hol, luându-mi alături doar sacoşa cu ziare, cărţi
şi reviste. 

În avion, răsfoiesc notiţele adunate în toate aceste zile
pariziene. Constat că deja am pierdut din vedere o seamă
întreagă de „mărunţişuri” care mă frapaseră la un moment
dat. N-am scris încă nimic despre cele cinci ceasuri
petrecute pe Sena, la bordul unui vaporaş închiriat doar
pentru participanţi de organizatorii simpozionului
european. În general, călătoriile pe Sena durează circa o
oră, maximum două. Noi am urcat la bord de lângă Avenue
John F. Kennedy, chiar vizavi de Turnul Eiffel, la ora 20,
şi am coborât când trecuse de 1 noaptea. Am avut prilejul,
navigând încet, dintr-o parte în alta, să vedem marele oraş
îmbrăcând toga asfinţitului, apoi luminat strălucitor,
evidenţiind personalitatea fiecărui pod pe sub care treceam,
de unde auzeam deasupra noastră muzică în surdină, râsete
şi mici strigăte de bucurie ori de surpriză. Până să ajungem
la mica navă, traversasem cu maşinile tot centrul Parisului,
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fără să dăm de blocaje de circulaţie, dar mergând suficient
de încet pentru a privi îndelung Quai d’Orsey sau zona
Voltaire. Sena ne-a întâmpinat cu nenumăratele sale
vapoare transportând veselie şi clinchet de pahare –
rapidele bateaux-mouches, elegantul „Capitaine Fracasse”
ori graţiosul „Jeanne Moreau”.

Încă şi alte amintiri în fugă: „Cafe des Phares” („1-er
Bistrot Philo”), în apropiere de bulevardul Beaumarchais,
unde am răsfoit numărul special dedicat Inchiziţiei de „Le
Monde des religions”; nenumăraţii pietoni care pun plicuri
în cutiile poştale, sugerând că scrisoriile n-au murit, ca la
noi, înlocuite de SMS-uri; numărul din „Lire” dedicat
ultimelor secrete care mai învăluie existenţa lui Louis-
Ferdinand Celine, dezvăluirile legate de Antoine de
Saint-Exupery sau un interviu (rara avis) smuls cu graţie
Annei Gavalda.

Nu mai e mult până la Bucureşti. Atmosfera din
aeronavă este acum cu totul alta decât la dus. Cei mai mulţi
dintre călători sunt compatrioţi de-ai mei. Mă simt bine
auzind în preajmă limba maternă. Dar e şi o gălăgie
cumplită. Se strigă, se mai şi înjură, se merge mult pe
culoar, cunoscuţii stau faţă-n faţă, ca pe scaunele din ratele
care duc spre comunele prăfoase ale Burnazului, şi mai
ales se glumeşte, în inimitabilul mod românesc (un bărbat
adormit e staşnic strâns de nas şi i se urlă în ureche, de un
altul: „Băă! Scoal’ te culcă!”). Puzderie de copii. Cel de
lângă mine, care a plâns şi urlat în permanenţă, chiar
legănat continuu de taăl său, n-are decât două luni şi
jumătate. Nimeni nu mai citeşte (ca în cursa Bucureşti-
Paris). E limpede că am ajuns acasă, în ţară. Au fost
frumoase zilele acestea. Ca o paranteză de păstrat într-un
utopic text al vieţii. Ca un supliment de linişte şi fericire
pe termen determinat. 

Capitala e însorită. Şoferul care mă aşteptă se miră de
mulţimea bagajelor pe care am reuşit să le scot şi să le
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transport de pe aeroport. Din maşină îmi zâmbeşte o
femeie în privirea căreia citesc: bine ai venit acasă. 
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Comedianţii trişti ai micilor iubiri

De la fereastra biroului meu, cocoţat la etajul cinci al
unei clădiri din sticlă şi aluminiu, văd, în stânga, Casa
Poporului, în faţă – Dâmboviţa, în dreapta – maşini
alegând spre Nerva Traian, iar jos – o străduţă liniştită, cu
vile vechi, recolorate frumos. Scriu aici ori foarte de
dimineaţă, de pe la ora 6, ori târziu, până spre ceasurile
nopţii. Mă veghează câteva zeci de cactuşi, obiectele de
metal, lemn, sticlă şi lut, vechi, cele mai multe, aduse din
colţuri de lume. E o zonă liniştită, unde doar câinii uriaşi
ai vecinilor mai spintecă, uneori, tăcerea, cu urlete scurte
şi grose. E locul unde pot lucra, dar nu şi citi. Asta o fac
doar acasă, pe fotoliul de sub lampadar, ori într-un colţ al
localului de peste drum, unde se ascultă muzică retro, iar
ospătarii ştiu, fără să le mai fac măcar un semn, să-mi
aducă ceaiurile negre şi jumătatea de vin roşu cu cele trei
sticle de Borsec aferente.

În seara asta am alături o carte – intitulată, în mod voit,
excesiv de poetic şi aproape parodic, „Dragostea, şi
moartea, şi valurile” – cuprinzând trei nuvele, de prin 1950,
ale lui Yasushi Inoue. Trei pietre preţioase cu reflexe
întunecate, ce oferă privirii, aşezate într-un fel anume, cât
să le atingă o geană de lumină, rare sclipiri vesele. Şi aici
e vorba de singurătate, dar de încă mai amara decât toate
singurătate în doi. Personajele sunt comedianţi trişti ai
durerii, ai micilor iubiri prin care trec. Nu li se întâmplă
mare lucru decât înăuntrul lor, iar comunicarea dintre ei
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este adesea fracturată de gânduri pe care ştiu să le ascundă
sub perdeua unor tăceri stânjenitoare.

„Aniversarea căsătoriei” ar putea fi, povestită doar ca
întâmplare, pe un ton neutru, de-a dreptul amuzantă, de n-
ar fi, în fond, nesfârşit tristă. Sunkichi Karaki, „contabil al
unei mici companii de cherestea”, este, de doi ani văduv,
după moartea soţiei sale, Kanako, alături de care trăise
cinci ani, într-o garsonieră de periferie. Rudele şi prietenii
îl îndemnau să se recăsătorească, era încă tânăr, n-avea
decât 37 de ani, dar el refuza cu îndârjire. Gândurile îi erau
tulburi, cumva contradictorii. „Încă mai simţea ceva, ca un
fel de dragoste, faţă de soţia dispărută. Când spun un fel
de dragoste, şi nu doar dragoste, este pentru că el însuşi nu
considera că sentimentul pe care i-l purtase fusese dragoste
adevărată”. Nevasta lui nu fusese frumoasă din cale-afară
şi „era lipsită de orice rafinament”. Ceea ce-i apropiase pe
cei doi fusese excesiva lor cumpătare, puterea de-aşi refuza
multe pentru a putea strânge banii care să le confere
siguranţă în viitor. „Eu chiar o iubesc pe Kanako, şi-a spus
în sinea lui Shunkichi, într-o seară, pe când se întorcea
acasă, în singura lor cameră, după ce-şi condusese un
prieten care tocmai îl îndemnase să se recăsătorească.
Cinci ani petrecuse împreună cu Kanako în această
garsonieră, unde, în noapte de dinaintea morţii ei, îi
strânsese în braţe trupul îngheţat, cu o dragoste fierbinte.”
În acea seară, „cuprins de un sentiment de înfrigurare şi de
singurătate”, gândul său zbură spre excursia făcută,
împreună cu Kanako, la Hakone, în zona cunoscutelor băi
termale de la poalele muntelui Fiji. 

Era în preajma zilei în care aniversau cinci ani de
căsnicie. Shunkichi câştigase zece mii de yeni la o tragere
la sorţi a unei bănci, unde avea un depozit la termen de o
mie de yeni. Propunerea a venit din partea nevestei: „Hai
să economisim cinci mii de yeni, iar cu restul să mergem
într-o excursie. Chiar dacă cheltuim cinci mii, tot mai
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rămânem cu cei puşi deoparte.” Mobilul acestei decizii,
neobişnuite la o zgârcită ca ea, nu era legat de dorinţa
expresă de a se distra împreună cu soţul, ci de a schimba
imaginea pe care cei doi o aveau printre cunoscuţi, şi pe
care, de nevoie, şi-o asumaseră. „Vecinii de bloc obişnuiau
să bârfească pe seama faptului că erau singurii care nu
fuseseră în luna de miere şi nici măcar în cei cinci ani de
după căsătorie nu merseseră într-o călătorie mai specială
care să o poată înlocui. Lui Kanako îi era ruşine şi, pentru
că se treziseră din întâmplare cu zece mii de yeni, se
gândise că, orice-ar fi, cu jumătate din ei trebuiau să plece
într-o excursie. Cât de invidioase ar fi şi ce-ar mai bârfi
femeile din bloc dacă ar merge amândoi într-o excursie de
două zile la Hakone! Gândul că le-ar putea lăsa cu gura
căscată pe vecinele care îi vorbeau pe la spate că sunt
neobişnuit de zgârciţi şi chivernisiţi nu-i dădea pace lui
Kanako.”

Shunkichi nici n-a vrut să audă de aşa ceva, în primul
moment. „I se părea că ideea frivolă a lui Kanako era ca o
profanare a sacralităţii norocului lor. I se părea că, dacă
urzeau un plan atât de arogant, norocul avea să le scape
printre degete. Pentru că el aşa considera că se întâmplă cu
norocul. În orice caz, credea că era mai bine să-l primească
cu mai multă umilinţă.” După câteva zile, când a intrat
efectiv în posesia banilor, barbatul luă marea decizie. „S-
a întors acasă pentru prima oară plin de entuziasm şi cu
inima uşoară. După ce a scos din buzunar zece bancnote
de câte o mie de yeni pe care i-a aşezat în faţa lui Kaniko,
i-a zis: - Data aniversării căsătoriei noastre, 15 octombrie,
cade exact duminică, aşa că, de duminică până luni, vom
merge în excursie la Hakone să ne relaxăm.”  După această
declaraţie de intenţie, chiar dacă au mai existat discuţii
legate de risipa pe care aveau s-o facă, „între ei plutea o
armonie, un sentiment de pace, pe care nu-l încercau de
obicei.”
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În dimineaţa plecării, Kanako s-a trezit de la patru şi
jumătate pentru a pregăti merindele de drum, „ca să nu mai
dea bani pe masa de prânz, şi puteau în schimb să-i
păstreze ca să se simtă bine seara, când ajungeau la hotel”.
În tren, s-au bucurat de peisajele care li se perindau prin
faţa ochilor. Atunci când, într-un din gări, Shunkichi vru
să cumpere mandarine şi cidru, soţia se opuse, spunând că
frumuseţea priveliştei din jur îi era suficientă pentru a o
face fericită. Au schimbat, apoi, trenul, luându-l pe cel spre
Hakone. În gara unde au coborât mai aveau de aşteptat un
ceas autobuzul care urma să-i ducă în staţiune. După ce au
mâncat din merindele pregătite de-acasă, Kanako a vrut să
cumpere câteva ilustrate, dar soţul s-a împotrivit, spunând
că o să ia de la hotel, din acelea cu băile termale. Apoi el a
vrut să cumpere o sticluţă de whisky, dar a fost rândul ei
să se împotrivească: „Lasă că vom comanda whisky la
hotel. Seara pot să beau şi eu.” S-au urcat în autobuz, dar
considerând că ar ajunge prea devreme la hotel, au coborât
cu două staţii înainte, hotărând să meargă apoi pe jos. Mai
mult în joacă, au decis să o ia fiecare pe alt drum, cele două
cărări urmând a se intersecta nu departe. Dar s-au rătăcit
unul de celălalt. Au alergat de colo-colo, s-au enervat, iar
soarele apusese şi era din ce în ce mai frig. S-au întors,
amândoi, la locul unde se despărţiseră, transpiraţi şi
obosiţi. Au pornit, până la urmă, spre hotel, cu gândul
numai la baia fierbinte pe care aveau s-o facă, pentru a-şi
scoate frigul din oase. Ajunşi la destinaţie, Kanako devine
neliniştită: hotelul i se pare prea luxos şi, ca tare, prea
scump. Îi piere dintr-o dată cheful de a rămâne acolo peste
noapte. Aşa că cei cinci mii de yeni au rămas, iar, neatinşi.
Se gândesc, apoi, să caute o pensiune mai ieftină, dar
autobuzul de întoarcere soseşte, iar cei doi se urcă în el. La
coborâre, privind orarul autobuzelor, îşi dau seasma că ar
putea, luându-l pe ultimul, să ajungă în acea noapte la
Tokio, acasă. În fond, dacă ar fi fost la hotel, nu le-ar mai
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fi rămas decât de luat cina şi de dormit. Au luat autobuzul
şi au aşteptat apoi încă un tren. Acolo, în preajma gării,
„pentru că luaseră împreună hotărârea de a se întoarce
acasă, au fost cuprinşi brusc de o însufleţire luminoasă.
După ce s-au încălzit mâncând supă udon la un restaurant
din apropiere, s-au plimbat pe podul care unea malurile
lacului, de unde plecau vapoarele cu aburi.” După toată
această tevatură, cu câteva minute înainte de miezul nopţii
erau acasă. Au mâncat orez rece cu murături şi, frânţi de
osteneală şi încă înfriguraţi, s-au culcat. „De prea multă
oboseală, Shunkichi nu reuşea să adoarmă. Prin faţa
ochilor care se închideau de somn se perindau, una după
alta, dispărând, doar imaginea drumului alb, de munte,
bătut de vântul rece şi culoarea lacului îngheţat. Nu-şi mai
amintea nimic altceva. La un moment dat, realiză că trupul
lui Kanako devenise rece ca gheaţa. Era atât de rece de nu
puteai să-l atingi. Shunkichi s-a lipit strâns de trupul soţiei
cufundate în somn, încălzindu-l cu al lui. Simţea o duioşie
dureroasă şi o tristeţe de neîndurat, cum nu mai simţise
niciodată pentru femeia aceea care lupta neîncetat alături
de el şi care hoinărise o zi prin munţi, la Hakone.”

E de înţeles, acum, de ce lui Shinkichi Karaki nu-i putea
sta gândul la o nouă căsătorie, după felul în care-şi
aniversase primii cinci ani de viaţă conjugală şi după cum
se sfârşise totul. Dacă povestea periplului pe la băi şi înapoi
a perechii prea strânse la pungă e amunzantă, rama care-o
înconjoară are încrustată în ea semnele doliului pentru o
viaţă. Iar Shinkichi o priveşte, tulburat, de câte ori i se
propune să-şi schimbe – imposibil, din parte-i – cursul
existenţei.
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Condamnat la neuitare

Spuneam în acest colţ de pagină, că „Pianista”, romanul
celebru al Elfriedei Jelinek, este o carte cumplit de
frumoasă, care provoacă la recitire. Şi, prin asta, la
înţelegerea ei mai nuanţată. Prima lectură te obligă la
trăirea tensiunii subiectului, la descifrarea sinuoaselor
drumuri parcurse de personaje şi, abia în final, te atrage
spre desprinderea unor înţelesuri generale.

La o a doua parcurgere, mult mai detaşată, constaţi –
fără ca asta să deranjeze – că dincolo de subiect, rahitic de-
a binelea, se desfăşoară un verbiaj naratorial de-o
frumuseţe uscătoare de sentiment şi ucigătoare de orice
reazem lucid. Totul se petrece într-o transă ineluctabilă,
într-o promiscuitate deasupra căreia tronează umbra
alcoolizată a lui Schubert. Un compozitor, aflăm, imposibil
de descifrat, ca şi enigma pe care-o compun cei doi
îndrăgostiţi care se desfid reciproc.

Greu de rezistat agresiunii unui asemenea roman. Greu
de ieşit din pânza de păianjen a complicaţiilor sale. Intrând
într-o asemenea lume, eşti condamnat la neuitarea ei şi la
reinventarea gesturilor obscene pe care le-ai văzut sau
comis în viaţă. Fără speranţa de-a te mai putea feri de ele
în viitor.

O muzică atacând absolutul trăirii ţâşneşte din fiecare
pagină, dar ea e oripilantă şi fascinantă în egală măsură,
animalică şi suavă, ca o prăvălire a unui sex în altul, sub
privirile uluite sau îngrozite ale celorlalţi.
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„Pianista” te obligă să-ţi revezi viaţa, în tot ce-a avut
aceasta mai oribil, mai degradant. Prin asta, poate fi o lecţie
de purificare. Acuplare nebunească şi sentiment irosit –
iată reţeta sigură a eşecului în dragoste.

Fiecare carte este (şi spun asta cu riscul de a relua un
adevăr de toţi ştiut) o şansă de a mai adăuga o existenţă
aceleia efemere pe care o traversezi. Iar existenţa nu ţi-o
alegi, ţi-e dată. Ce vei face tu cu ea, este deja o altă
problemă. Ca şi aceea a ce ţi se va permite să faci cu ea.
„Pianista” îţi oferă o existenţă jenantă, crudă, imposibilă,
schingiuită, pocită. Nu se poate să n-o fi parcurs tu însuţi,
vreodată, în anumite clipe. Prin lectură, însă, ţi-o mai
asumi o dată. Raţional. Pe de-a-ntregul.

Dar, revenind la Elfriede Jelinek, merită spus că, în
timpul scrierii şi apariţiei primului său roman de succes,
„Amantele”, în 1975, ea nu era în toate minţile. Dacă ar fi
fost, ar fi ratat o mare carte. Sunt convins că a fost ajutată
de depresia căreia i s-a abandonat. Astfel va fi înţeles,
probabil, că mecanismul prim care învârte firul vieţii
omeneşti este ura.
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Amantele urii

Vă spuneam, ieri, că în 1975, anul în care a fost elaborat
şi tipărit romanul „Amantele”, autoarea lui, austriaca
Elfriede Jelinek, a traversat o stare de cumplită depresie.
Acest amănunt biografic poate fi relevant pentru
conştientizarea de către ea a faptului că înăuntrul nostru
este dominat de dorinţa de subjugare şi chiar de distrugere
a aproapelui. Sunt momente în care-i dorim morţi, ba chiar
răpuşi de mâna noastră, pe cei mai apropiaţi dintre semeni:
părinţi, copii, soţi şi soţii. Deţinem, într-un fond secret al
subconştientului, o putere inumană de încrâncenare şi o
forţă teribilă de-a ne ierta impulsurile. Dezanimalizarea
este doar vopsirea primară a instinctelor.

Brigitte, una dintre eroinele din „Amantele”, nu iubeşte
pe nimeni, în afară de sine. Îl urăşte pe buhăitul de soţ, pe
care – prin tenacitate – şi l-a apropiat. Ca să scape, astfel,
de obsesia muncii zilnice la o fabrică de confecţii. A luptat
pentru asta, s-a schimonosit, s-a luptat şi a izbândit. Nu
vrea iubire, îi e silă de-a dreptul de asta, doreşte doar să
devină mamă şi, în acest fel, să-şi dobândească doritul
statut de casnică.

Paula, un alt personaj, iubeşte. Doreşte să-şi depăşească,
indiferent de preţ, condiţia. Reuşeşte iniţial, născând, însă
eşuează în final, abandonându-se pornirilor spre
independenţă. Şi devine lucrătoare, în locul Brigittei,
probabil.

O altă carte aspră, necruţătoare. Derobând orice
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romantism de faţadă. Punându-ne în faţa omului care
suntem, de fapt: egoist, carierist, cu idealuri mărunte.

Stilul e pe măsură: simplu şi, uneori, rebarbarativ. Se
rostogolesc, fără teamă de ridicol, truisme. Ca-n viaţa plină
de truisme, de repetiţii, de tâmpenii rostite sentenţios. Ni
se face silă de noi, citind romanul. Ne regăsim acolo, fără
nicio bucurie. Ăştia suntem, pare a zice Jelinek la fiecare
început de paragraf, nişte idioţi şi urâcioşi.

Autoarea nu urăşte lumea. O simte, doar, acut şi se
oglindeşte – disperată – în ea. Ştie că sufletele noastre au
ceva din răutatea şi din fixismul animalelor turbate. Aşa că
scriitura sa este devoratoatre, prin simplitatea zicerii, dar
şi timorantă – prin severitatea predicţiilor pe care ni se
strecoară printre rânduri.

Un critic spunea că se poate muri între paginile acestei
cărţi. Dar probabil că tocmai asta ar însemna împăcarea cu
noi.
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La Varna
Contururile geloziei 

Îmi urmez drumul de pe litoralul bulgăresc terorizat de
aceeaşi caniculă necruţătoare, care mă obligă să caut
umbra teraselor şi răcoarea localurilor cu aer condiţionat.
La fel ca „inginerul” Rărunc, eroul gelos al nuvelei
„Scuarul” de Gib Mihăescu, pe care am început a v-o
istorisi ieri. Şi el era chinuit de căldura verii. „În văzduhul
de cuptor păreau acum că se dau de-a tumba chiar
moleculele aerului. Fierbea totul şi tremura; chiar şi
grădina cu roabele, hârleţele şi lucrătorii ei, de parcă ar fi
fost bucăţi în fundul unui imens cazan de ciorbă. Domnului
inginer i se părea că el însuşi a început să joace. O sete
amarnică îi uscase cerul gurii; întoarse ochii spre cafenea
şi văzu câţiva răzleţi, cu picioarele întinse pe câte trei
scaune şi unii chiar dezbrăcaţi de haină. Sorbeau alene, la
umbră, halbele reci şi pahare lungi de sirop. Piaţa tocmai
începea să se populeze. Domnul inginer se urni agale din
vârful măgurii.”

Dar, în chiar acea clipă, îşi zăreşte soţia, venind de pe
strada din deal, şi se gândeşte s-o trateze cu un ţap de bere.
Însă iată-l şi pe Constandache, apărut ca din pământ,
îndreptându-se întins către doamna Rărunc. Inginerul poate
vedea acum ce roade a dat discuţia avută cu nevasta, prin
care o somase să-i taie orice elan asistentului de judecător.
Priveşte atent şi comentează în gând fiecare gest al celor
doi. „Domnule, parcă-ar fi nevastă-sa. Uite ce sigur, ce
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râzător, ce îndrăzneţ, cu braţele forfota, de parcă s-o
cuprindă! Ei bine, dar asta trebuie să, să...să...A,
învoiala!...Ea trebuie să i-o taie scurt, cum a fost învoiala.
S-o vedem...Să vedem, cam ce-ar putea să facă?...O
întoarcere cu spatele ar fi cea mai nimerită...Cum, de-o
pildă, el vine aşa...ea...”

Nimic din ceea ce se aştepta el nu se întâmplă.
Dimpotrivă chiar. „Uite-o c-a stat! Ea! Nu el! Şi-i întinde
mâinile! Ea! Nu el! Şi el i le sărută! Una după alta! Pe-a
doua de două ori, de trei, de pa...” Cei doi se despart, după
ce Constandache îi mai sărută o dată mâna doamnei, care
se îndreaptă apoi spre soţul ei. „- Dar bine, neruşinato, nu
ţi-am spus s-o tai... – Nu pot, nu pot, se dezvinovăţeşte
doamna Rărunc. – Ce spui?, gemu sfârşit domnul inginer.
– Cum să-i zic aşa, tam-nesam; asta e datoria dumitale de
bărbat!”

Întărâtat, fierbând de mânie, domnul Rărunc se
îndreaptă către berărie, acolo unde intrase Constandache.
Şi atunci începe acea ploaie grozavă, pe care mi-o
imaginam şi mi-o doream, ieri, la Balcic, şi pe care v-am
descris-o cu vorbele autorului. Spectacolul ce i se oferă
inginerului e apocaliptic: „Îşi văzu atunci grădina lui
(grădina mea, cum îi zicea, în pofida clevetitorilor), golită
de lucrători, cu uneltele şi roabele părăsite alandala, într-o
apoteoză violacee. În priveliştea din alte lumi, copacii
bătrâni, cruţaţi de planurile sale matematice, precum şi
copăceii înfipţi de dânsul, toate plantaţiile mici şi mari se
zbuciumau sălbatec, răsucindu-se în loc, parcă să se
smulgă din rădăcină, s-o ia înnebunite pe drum în fruntea
alaiului de urgii din urmă. Un nou trăsnet zguduitor mai
lăsă o clipă părerea unui imens incendiu liliachiu, cu limbi
de flăcări ţâşnind prin crăpăturile catranului de deasupra,
şi ploaia se porni găleţi. Boabe mari de grindină acoperiră
totul în două minute, ca de-un strat de zăpadă, apoi zăpada
se duse, şi numai apa rămase să alerge de colo până colo,
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în şuvoaie groase, murdare, răscolită parcă de-un târn
uriaş.”

Odată potolită ploaia, o veritabilă furtună se abătu
asupra lui Rărunc, venind dinspre concetăţenii lui: „- M-
ai ucis, m-ai omorât de tot, se tânguia domnul primar. – O
jumătate de milion aruncat pe gârlă!, strigă răsunător un
membru marcant al poziţiei. – Cu neputinţă de ieşit...apa
abia scade... – S-a scurs toată încoace... – Grădina s-a
prăbuşit!” Situaţia risca să scape oricărui control. Începe
să fie acuzat şi primarul, cum că ar fi fost înţeles cu
inginerul. Primarul îl ia de guler pe Rărunc şi încearcă să-
l zgâlţâie. Ameninţarea creşte continuu. Încep să fie agitate
bastoane. Inginerul, deşi puternic, e singur în faţa mulţimii
gata să se dezlănţuie. „Erau mulţi al dracului... În orice caz,
pentru că întârziau încă să se repeadă, îşi făcu puţin
socotelile: o să mănânce o bătaie zdravănă, şi atât.
Grăsimea o să-l ferească de lovituri prea usturătoare. Însă
vai de tine, Constandache, gemu el în gâtlej, văzând capul
ajutorului apărând, ca viezurele, în dosul grămezii zburlite
şi agitate.”

Constandache, cel care criticase public, în nenumărate
rânduri, scuarul lui Rărunc, cel care plecase la Bucureşti,
la o zi după nevasta inginerului, şi care se întorsese
împreună cu ea, în acelaşi compartiment de tren, de pe o
linie pustie, ce-l care-o privea insistent, făcând-o să
roşească, şi care-i săruta mâinile de nenumărate ori, însuşi
Constandache, obsesia şi piaza rea a nefericitului Rărunc,
preia comanda ostilităţilor, sub privirea uimită a celui pe
care gloata era gata să-l linşeze. „- Vă somez în numele
legii... Asta e sălbăticie... La o parte...Comisar, fă o listă
de toţi... Listă fu cuvântul miraculos. Rândurile se slăbiră.
Muiat în lumina galbenă-pământie a lămpilor aprinse acum
pe tejghea, Constandache lămurea mulţimii năucite să
săvârşea un fapt ilegal. Rărunc rămase cu gura căscată; el
nu-şi credea nici ochilor, nici mai ales urechilor. Nici nu
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ştia ce să gândească. Rărunc asculta încremenit; să fi
înnebunit judecătorul? Nu părea deloc...”

Deodată, însă, prinse a pricepe. Duşmanul lui vorbea cu
un înţeles pentru cei din berărie, şi cu un alt înţeles pentru
el. Pe măsură ce Constandache îl lăuda mai abitir, furia
inginerului creştea. Ajutorul de judecător îl lăuda, îl numea
inginer, fără ghilimele, îi contrazicea şi-i punea la punct pe
revoltaţi, aducea argumente şi sfârşi prin a-i convinge şi a-
i linişti de oamenii târgului. Mai mult, venea cu soluţii, cu
modele din Olanda, din Sicilia, Corsica şi Sardinia, într-
un vălmăşag de cuvinte care nu mai putea fi nici oprit, dar
nici priceput pe de-a-ntregul. Prin mintea lui Rărunc
bântuia însă un acelaşi gând, transformat în obsesie:
„Astea-s pentru... Astea-s de la Bucureşti... asta-i răsplata...
S-a termina... a avut-o, ticălosul!” 

Gloata, însă, era cucerită de demonstraţia tot mai
entuziastă a judecătorului. „Aplauzele izbucniră din toate
părţile, şi mâini întinse, zeci de mâini întinse, mâini de
prietenie, de frăţie, de dragoste călduroasă îi strângeau
mâna lui, pe care o lăsa moale în voia acestei mulţimi, gata,
cu câteva minute înainte, să-l sfâşie. Lui Rărunc îi venea
să plângă. Un refren îndărătnic îi cânta necontenit în
adâncul urechilor, ca o musculiţă, rătăcită acolo şi
zbătându-se cu moartea: - A avut-o... a avut-o...”

Dar iată-i şi alături pe cei doi: „În faţa lui se înălţa acum
statura firavă şi nervoasă a ajutorului. Figura-i râdea ca de
obicei de triumf şi şiretenie. Iar în ochii verzi şi clipitori,
Rărunc ceti lămurit: - Vezi, babacule, cum ştiu să
răsplătesc? Şi te mai superi...”

Finalul e un amestec de Camil Petrescu şi I.L.Caragiale:
„Ochii i se umeziră când mâna fu scuturată de la lui
Constandache. Dar deodată o roşeaţă vie îi aprinse obrajii,
căci ochii ajutorului păreau că spun acum: - Avea nişte sâni
madam Rărunc...şi nişte şolduri...Şi imaginea doamnei
Rărunc, goală dinaintea acestui slăbănog la fel de gol, îi
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clinti dintr-o dată mintea din loc. Un fior îl străbătu pe de-
a-ntregul, ca o energică scuturătură electrică. Mâna i se
ridică greoaie, şi două palme pocniră ca două dopuri de
şampanie în tăcerea solemnă ce se lăsase.”

Ce s-a-ntâmplat, de fapt? Nimic. O ploaie neaşteptată
şi furioasă a surprins, în plin lucru, un scuar, în legătură cu
care locuitorii orăşelui de provincie aveau păreri împărţite.
Nu ştim dacă lucrările vor mai continua. Probabil că da,
pentru că fuseseră investite fonduri importante din banii
primăriei. În rest? Întreaga poveste se desfăşoară în mintea
lui Rărunc. Nevasta acestuia şi Constandache, presupusul
ei amant, nu spun decât vorbe şi fac numai gesturi
convenţionale. O fi adevărată construcţia mentală a
inginerului? S-o fi petrecut, cu adevărat, ceva nepermis de
morală între cei doi? Ce importanţă mai are, dacă din tot
acest nimic faptic a rezultat o nuvelă atât de frumoasă, de
puternică şi stranie?
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La Varna
Eterna gazetărie

Mă uit înciudat la chioşcurile doldora de ziare pe care
n-am cum să le citesc, neştiind limba. Îmi deschid
calculatorul, spicuiesc informaţii şi comentarii din cele ale
noastre şi-mi amintesc, aproape fără să vreau, de-o poveste
cu tâlc a lui Ion Luca Caragiale – „Norocul culegătorului”,
o istorioară scurtă şi simplă spunând despre eterna
gazetărie. 

În ceea ce mă priveşte, am început să public prin ziare
încă de pe la 18 ani, asta însemnând de aproape patru
decenii. Gazetăria a fost singura meserie pe care am iubit-
o pătimaş. Am făcut-o, câteodată, de-a dreptul orbit de
această patimă. De-asta cred că am fost mai bun profesor
decât ziarist, pentru că am fost mai ordonat şi mai aplicat
ca dascăl. Povestea lui Caragiale are un final ce poate fi
socotit crud şi nedrept, autorul însuşi fiind un publicist
puternic, cu vână, cum se zice, adică talentat, direct şi
necruţător.

Eroul poveştii e un băiat sărman, provocând face milă
Maicii Domnului, care-i iese în faţă preschimbată în
călugăriţă şi-i propune să se strângă de pe drumuri şi, într-
un final, să se pricopsească. De acord fiind tânărul, el este
dus într-o tipografie şi lăsat acolo. Munca tipografului,
apreciată mult de scriitor, e descrisă aproape cu patimă: „A
început atunci pentru băiatul sărac frecuşul jugului vieţii:
vânzarea puterilor de azi pe o bucăţică de pâine pentru
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mâine, de mâine pentru poimâine, şi-aşa tot mereu, muncă
zdrobitoare câtu-i ziulica de lucru, de sărbătoare, ba şi de
duminică până-n amiezi, asprimea celor mari, uşoare
greşeli plătite cu vorbe şi lovituri prea grele, şi silinţă
niciodată răsplătită cu o vorbă bună măcar, şi dureri de
dinţi prăpădiţi de otrava plumbului, şi usturături de urechi
trase la corecturi date prost...şi câte şi mai câte...

Au trecut ani de trudă şi sudoare. Într-o seară,
întorcându-se ostenit de la muncă şi constatând că tot
sărman a rămas, gându-l poartă la călugăriţa ce-l băgase în
tipografie; iar ea i se arată imediat, la fel de tânără cum îi
apăruse şi-n trecut. Omul, amărât, i se plânge, iar ea îi
promite că va interveni pentru el la fiul său, care are mai
multă putere pe lumea asta. Şi zice: „Fiul meu, fiul meu!
Fă-mi pe gând şi dă omului ăstuia necăjit, că e omul nostru,
ce mă rog eu: scuteşte-l de atâta oboseală, şi dă-i şi lui un
dar: pentru fiece bârfire ce-a trecut pân degetele şi pân
vingălacul lui câte trei parale, două pentru fiecare minciună
şi câte o para pentru fiecare două nerozii.”

Auzind aceste sume, culegătorul – căci asta era meseria
pe care o făcea la tipografie: culegea, literă cu literă,
articolele care urmau să apară în ziar – continuă să fie
mâhnit: „Iar cu paraua? Văz eu că tot nepricopsit o să
rămâi.” Dar călugăriţa îl îmbunează: „- Taci tu, şi aibi
credinţă – vorba fii-meu: credinţa ta te va mântui...”

Ajuns acasă, bărbatul îşi găseşte nevasta pradă unei
imense bucurii. Găsise sub vatra din tindă, sfătuită în vis
de Maica Domnului, o oală plină cu bani: „poli, galbeni,
patace, franci, băncuţe, hârtii de 20, de 100 şi de 1000!”
Şi-atunci omul pricepe: „se pricopsise aşa fiindcă de atâta
amar de vreme era culegător la un ziar mare cotidian: trei
parale bârfirea, două minciuna, şi nerozii... două de-o
para!”

Las de-o parte dispreţul lui Caragiale pentru gazetarii
de duzină, explicabil măcar prin faptul că a fost obligat de
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viaţă să se mişte printre ei, ştiind, astfel, cât le preţuieşte
pielea. Problema ar fi: câtă dreptate are scriitorul? Bârfa,
minciuna şi neroziile să fi caracterizat, la vremea sa, presa?
Ce se întâmplă astăzi, privind lucrurile din unghiul din care
le privea şi Caragiale?

E foarte delicat să ofer tocmai eu, după o viaţă întreagă
petrecută în mijlocul breslei, un răspuns. Dacă o voi face,
totuşi, este pentru a spune că gazetăria are o doză de
eternitate – în pofida aparenţelor de efemeridă –, aşa cum,
de altfel, se spune că şi prostia este eternă. Cred (şi am
spus-o celor care mi-au fost, prin timp, aproape) că
gazetăria este o meserie ca oricare alta, cu reguli destul de
precise. Ea nu este, aşadar, artă – precum literatura –, deşi
tinde mereu spre asta. Aceasta este, până la urmă, drama
multor ziarişti. Ei sunt permanent confundaţi cu scriitorii
pentru că folosesc, şi unii, şi alţii, aceleaşi unelte. Ceea ce-
i desparte este harul de-a imagina şi de-a construi lumi
ficţionale al artiştilor scrisului. Dan nu asta este treaba
ziaristului. Dimpotrivă, el trebuie să se ferească de această
tentaţie, să uite ce-i invenţia.

Unii dintre ziarişti, însă – şi probabil că la aceştia face
trimitere Caragiale –, cred în iluzia la care e supusă o parte
a publicului, ba o mai şi întăresc prin ceea ce fac. Scrisul
excesiv de artistic, împopoţonat cu adjective în serie,
preţiozitatea, dorinţa de a epata au fost şi încă sunt fapte
de presă vizibile, care-i condamnă la ironizare pe aceia care
le comit. 

Personal, voi fi întotdeauna de partea gazetarilor care-
şi respectă meseria. Şi eu am visat, cândva, să ajung scriitor
– să mă consider şi să fiu considerat astfel. Mi-am dat
seama destul de repede că natura nu m-a înzestrat pentru
asta. Şi m-am limitat la condiţia mea, de ziarist, de care nu
mi-a fost niciodată ruşine. Aşa cum nu-i poate fi niciodată
ruşine cu meseria lui celui care o practică serios şi, cât de
cât, onorabil. 
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Am avut colegi şi prieteni în presă, la vremea tinereţii,
care au devnit scriitori. Am toată admiraţia pentru ei, îi
citesc, atunci când am prilejul (când le găsesc cărţile,
adică), îi admir – nu pe toţi, evident – şi mă mândresc
pentru că le-am fost, cândva, tovarăş de meserie. 

Caragiale însuşi a fost îndrăgostit de presă, dăruind-o
cu texte memorabile. Doar că el constituia excepţia. Şi a
privit, adesea, realitatea din jur de la această înalţime. Avea
de partea sa uriaşul talent literar, simţul umorului şi verva
satirică. Răsfoind presa timpului său este imposibil să nu
fi aflat prin paginile ei şi autori oneşti, dedicaţi profesiei.
L-au interesat, însă, cu precădere, pentru a-i lua în tărbacă,
tocmai cei care încălcau regulile meseriei. 

În fond, ziariştii sunt nişte oameni teribil de obişnuiţi şi
de surmenaţi. Vorbesc de aceia care-şi caută singuri
subiectele, care investighează în mod real, care ştiu exact
despre ce au de scris, care îşi îndeplinesc munca în mod
riguros şi aplicat. Cel care susţine o rubrică se vede mereu
în criză de timp şi de subiecte, dăruindu-şi o bună parte din
timpul liber pentru a şi le contura. El n-are vacanţă şi nu
regretă asta.

Probabil că veţi fi observat că, în multe dintre filmele
occidentale, ziaristul este, în mod constant, personaj.
Pentru simplul motiv că e implicat în realitatea fierbinte,
pentru că nu-şi permite să piardă o ştire, pentru că e
convins că depoziţia sa va însemna ceva pentru aceia
cărora li se adresează. Şi nu e vorba numai de ziariştii de
scandal, cum se spune îndeobşte, nici doar de
corespondenţii de război sau de cei amestecaţi printre
interlopi, ci şi de gazaterii relativ obişnuiţi, cei care privesc
atent, ascultă şi meditează la informaţiile pe care le obţin
astfel. Sunt ziariştii care acompaniază viaţa, căutându-i
sensurile în realitatea imediată. Sunt cei care relaţionează
evenimentele, căutând cauze şi apreciind însemnătatea
fiecăreia.
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Povestea lui Caragiale nu-i, însă, numai o simplă
zeflemea. Ea ridică o preoblemă cu adevărat importantă:
care este (sau ar trebui să fie) raportul firesc dintre
uşurătate şi gravitate în presă? Care este, din această
perspectivă, rolul momentului istoric în stabilirea
respectivului raport? Astfel privit, textul lui Caragiale
capătă o profunziume pe care majoritatea scrierilor sale o
conţin. Şi prin care scriitorul traversează timpul cu liniştea
datoriei împlinite şi cu veşnicu-i zâmbet abia bănuit în
colţul gurii.
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(La Fonyodliget, primăvara)
Calvarul unui poet

Cerul de deasupra Balatonului e cenuşiu, iar briza e rece
de-a dreptul. A şi plouat o vreme. Vila în care stau, pe Virag
utca, are o terasă largă, plină cu leandri. Am în faţă, pe
masa de lucru, fotografiile câtorva dintre statuile care-l
imortalizează pe Jozsef Attila, poetul care a cunoscut, de-
a lungul celor 32 de ani trăiţi, toate faţetele mizeriei şi ale
persecuţiei. Despre coşmarul vieţii acestui mare poet îmi
iau îngăduinţa să vă povestesc în rândurile ce urmează.

Tatăl său, Aron, era de origine român, şi ortodox de
credinţă. Attila s-a născut la Budapesta, în 1905, la 11
aprilie, zi declarată, în Ungaria, Ziua Poeziei, şi sărbătorită
în fiecare an. Pe când avea doar trei ani, tatăl emigrează şi
băiatul este dat de suflet unei familii din Ocsod, unde stă
până la şapte ani (păzind porcii şi muncind cot la cot cu
ceilalţi copii sărmani din sat), când mama sa, spălătoreasă
plătită cu ziua, îl readuce în capitală. Începe şcoala
primară, dar, nesupravegheat, e tentat mai mult de
hoinăreală decât de carte. Curând, începe primul război
mondial şi, odată cu el, foametea cumplită. Cozile la
magazine durau de noaptea până dimineaţa, mulţi
rămânând însă cu traista goală. Băietanul sărac vindea apă
la cinematograful „Lumea”, fura lemne şi cărbuni, ca să
aibă cu ce face focul, din gara Ferencvaros, făcea morişti
de hârtie pe care le vindea copiilor celor avuţi sau căra
coşuri şi pachete în hala pieţii. Vinde ziare şi, prinzând
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gustul micii negustorii, face comerţ cu timbre, dar e şi
piccolo la cafeneaua „Emke”. Urmează, în tot acest timp,
gimnaziul. După ce împlineşte 14 ani, în preajma
Crăciunului, îi moare mama. Îi este desemnat tutore soţul
uneia dintre cele două surori ale sale. Munceşte pe diferite
remorchere şi-şi dă, în particular, examenele pentru a patra
clasă gimnazială. Merge, la îndemnul cumnatului său,
pentru două luni, la o şcoală teologică a catolicilor, dar,
orodox fiind, renunţă şi ajunge la internatul Demke din
Mako, unde reuşeşte să obţină o bursă. Pentru a-şi asigura
casa şi mâncarea în timpul vacanţelor de vară, dă meditaţii
la Mezohegyes, dar termina a şasea clasă de gimnaziu cu
calificativul „excelent”. A încercat, în câteva rânduri, să se
sinucidă, aşa cum singur a mărturisit mai târziu. În 1919
vine la putere Horthy, iar la vârsta de 17 ani Jozsef Attila
publică primele sale poezii în revista „Occidentul”,
condusă de Ady Endre. Părăseşte, după clasa a şaptea,
gimnaziul din Mako, devenind paznic de câmp, muncitor
zilier şi preparator la o familie din Kiszombor.

Calvarul continuă şi după ce reuşeşte să-şi ia
bacalaureatul. Intră la Universitatea din Szeged, unde
urmează franceza şi filosofia, întreţinându-se din scris. Are
probleme cu justiţia, după apariţia poemului „N-am tată,
nici mamă”, este achitat, însă nevoit să părăsească
facultatea. Pleacă la Viena, unde meditează copii unui
bancher, având astfel posibilitatea să ajungă şi la Paris, la
Sorbona, petrecându-şi o vară într-un sat pescăresc din
sudul Franţei, pe malul mării, după care se întoarce în
Ungaria, unde este redactor la revista „Cuvânt frumos” şi,
pentru a-şi câştiga existenţa, se angajează ca simplu
corespondent franco-maghiar la Institutul comerţului
exterior. E internat într-un sanatoriu, din pricina unei
depresii severe, apoi pensionat pe caz de boală. Scrie, pe-
atunci: „Îmi ies şi-mi intră ochii – sau îmi pare?/ De voi
înebuni nu-mi faceţi rău!/ Reţineţi-mă blând, cu braţul
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tare!// Când voi privi saşiu tot trupul meu,/ nu pumnul
arătaţi-mi – să-l văd doară - / şi să mă smulgeţi gurilor de
hău. // Pe nimeni n-am pe lumea rea, amară, / şi n-am
nimic. Un ultim rest consum/ din ce spuneaţi că-s eu
odinioară, // atât cât să termin ce scriu acum.”

Cu sănătatea şubrezită şi aproape lipsit de mijloace de
subzistenţă, Jozsef Attila se aruncă, 1937, în faţa trenului. 

Profund trist o întreagă (prea scurtă) viaţă, poetul
reuşeşte să scrie versuri de-o neaşteptată gingăşie, chiar
rememorându-şi momentele cele mai neplăcute şi mai
aspre, ca în „Se descarcă lemnele…”: „Mai tremură în gară
vechiul pod,/ Uşor, din drâmbă, toamna cântă vântul./ Şi
din vagon, zvârliţi de-a dreptu-n glod,/ buştenii rând pe
rând izbesc pământul. // Când cade un buştean, mormanu-
i mut. / Ce vă jigneşte? Parcă fug cu teamă,/ c-un lemn pe
umăr, ca-ntru-un vechi trecut - / copilu-i viu în mine şi mă
cheamă. // Copilul mai trăieşte-n viaţa mea. / M-apasă –
matur – şi-azi melancolia. / Nu plâng. Zumzăi un cânt, cu
grija ca/ să nu-mi răpească vântul pălăria. // Eu m-am
temut de voi? De voi să fug, / descărcători de lemne,
oameni vajnici? / Ca pe buşteni furaţi acum vă duc / În
lumea fără vetre, - dar cu paznici.”

În afara revoltei, asemănătoare aceleia din lirica poeţilor
noştri ardeleni, pierderea treptată a oricăror speranţe îi
domină poezia, ca în această „Tristeţe”: „Fug, precum fug
cerbii blânzi, / cu-ochiul trist, prietenesc. / Lupi, în inimă-
mi, flămânzi, / mă gonesc, mă urmăresc. // Mi-am pierdut
coroana mea, / spânzură de-un ram în crâng. / Cerb am fost
şi eu cândva - / lup voi fi, şi de-asta plâng. // Lup voi fi
printre fârtaţi. / Dar izbit de-o vrajă-n cerc, / când mă-
mpresoară-nspumaţi, / încă să surâd încerc. // Închid ochii
şi visez, / c-aud glas de ciute, dragi. / Cad pe umeri, în
amiezi, / sumbre frunzele de fagi.”

Iată, în fine, ca o dramatică încununare a unei vieţi de
netrăit, aproape nepământeşti, şi ultimul poem al lui Jozsef
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Attila, care se cheamă „Eu poate voi pieri deodat’”: „ Eu
poate voi pieri deodat’ / ca urma fiarii-n sihla-adâncă. / Am
spulberat ce mi-a fost dat, / şi n-am dat socoteală încă. //
Trupul mi-era-n atâta fum, / uscat chiar din copilărie. /
Când văd unde-am ajuns acum, / Tristeţea creieru-mi
sfâşie. // Devreme dorul m-a muşcat, / pierdut prin
depărtări streine. / Regret că n-am mai aşteptat / vreo zece
ani ori şi mai bine. // Căpăţânos, la orice pas, / eu n-ascultai
cuvântul mamii. / Orfan şi vitreg am rămas, / şi-am râs de
dascăl, ca puştanii. // Şi tinereţea, o credeam / un liber
codru, veşnic verde. / Ci zornetul uscat de ram / l-aud, în
lacrimi, cum se pierde.”

De aproape o jumătate de secol n-au mai apărut, traduse
în româneşte, versurile lui Jozsef Attila. În ţara unde s-a
născut e situat, în sufletele iubitorilor de vers, ca şi în
„muzeul celor trei titani”, alături de Petofi Sandor şi de
Ady Endre. Istoria vieţii sale mi-a venit în minte recitind
„Artiştii din insulă”, povestirea lui A.E. Baconsky. Artiştii
au o viaţă a lor, mai fericită ori mai înnegurată, desprinsă
de creaţia pe care o au de oferit. La fel, forţa lor creativă
diferită, care-i face să lucreze anevoie ori cu uşurinţă, nu-
şi pot afla unităţi de măsură decât în opera finită.

Relaţia prea apropiată, cu care ne-a deprins şcoala de
acum câteva decenii, dintre biografia şi opera creatorului
este vulgarizantă. Sigur că anumite elemente ale vieţii reale
a unui scriitor, de pildă, îşi pot afla corespondenţe în operă.
Dar cât este de important pentru cititorii „Enigmei Otiliei”,
spre a da un exemplu, că George Călinescu şi-a compus
personajul literar având în minte, zice-se, ca prototip, o
nepoată care purta acest nume? Cât este de relevant, în
legătură cu opera lăsată în urmă, faptul de viaţă că Ion Luca
Caragiale nu s-a căsătorit cu mama lui Mateiu? Sau că
Mateiu s-a însurat cu o femeie mult mai vârstă decât el?

Adevăratul degustător de literatură poate deplânge
soarta cumplită a lui Jozsef  Attila, care şi-a pus pecetea
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asupra scrisului său, dar tot versurile lui, în sine, se vor
bucura de preţuire. Au fost, sunt şi vor mai fi nenumăraţi
oameni cu existenţe încă mai nefericite decât aceea a lui,
dar la care nu vom avea a ne referi vreodată, ca artişti.

S-a mai inseninat orizontul. Dealurile din depărtare îşi
lasă privite viile verzi. Viaţa lumii continuă.
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Crima perfectă

Cine era de fapt acest personaj al lui Herman Melville,
Bartleby, care dă numele unei povestiri ce-a stârnit multe
dispute abia la un veac de la apriţia sa, deci înspre
jumătatea secolului XX? N-avem de unde afla. Tuturor
întrebărilor pe care patronul său, avocatul care-l angajase
în calitate de copist, i le adresează pe această temă, tânărul
tăcut refuză să răspundă. Ceva-ceva aflăm, chiar în finalul
povestirii, după ce Batleby trecuse dincolo de hotarul
acestei lumi, pe care o privise doar la nivelul zidurilor ce-
l înconjuraseră. E vorba de un „zvon vag”, cum îl
cataloghează avocatul: „Bartleby a fost un mic funcţionar
la Arhiva din Washington a Scrisorilor refuzate, până
când s-a pomenit brusc fără slujbă în urma unei schimbări
de administraţie”. Ce va să fie această Arhivă? Nimic
altceva decât un loc unde se adună scrisorile ce nu şi-au
găsit destinatarul şi care urmează a fi arse. „Scrisorile
moarte!”, cum le numeşte chiar avocatul. Să lucrezi pe un
teritoriu al zădărniciei absolute înseamnă să vieţuieşti într-
o „denădejde adâncă”, concluzionează el.

Nu cumva naratorul încearcă să ne trimită pe o pistă
greşită? Din unghiul pe care ni-l propune, atitudinea lui
Bartleby nu se justifică deloc. Nici modul său de viaţă.
Faptul că refuză continuu nu este determinat, automat, de
acela că ar fi mânuit, cândva, scrisori refuzate. E o viziune
cumva mecanicistă, care pare să ascundă ceva. Şi anume
că Bartleby este, de fapt, victima unei crime, determinată
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de un lanţ de complicităţi. Citiţi cu atenţie cartea şi vă veţi
convinge de acest lucru. Citiţi cartea spre a vă reaminti
momentele negre prin care fiecare dintre noi a trecut,
măcar o singură dată.

Încăpăţânarea lui Bartleby de a zice, invariabil, „prefer
să nu” a fost prilej de dezbateri, chiar şi în presa noastră
culturală, şi pretext de eseuri, mai mult sau mai puţin
savante. S-a vorbit de „revoltă mută”, de ieşirea voluntară
din contingent şi câte asemenea. Numai despre om şi cele-
ale lui nu s-a discutat. Despre omul care-i aşezat într-un
loc anume, fără a i se spune dacă are sau nu dreptul la
mişcare în cadrul spaţiului dat sau în afara acestuia. Lipsit
de aceste informaţii, Bartleby a rămas ţintuit la pupitrul
său din spatele paravanului verde (acest paravan nu
sugerează izolarea, marginalizarea sa?). I se dă de muncă
atât cât poate duce, ba chiar şi pe deasupra, în vreme ce în
jurul său colegii se amuză, chicotesc, petrec. Nu e invitat
să ia parte la aceste momente de relaxare. Se spune despre
el, fără să fi fost vreodată consultat, că n-ar dori. Dar e
chemat să-i suplinească pe ceilalţi atunci când vine vorba
de muncă.

Omul respectiv n-are pe nimeni. Nici acoperiş deasupra
capului nu are. Despre asta nu e iscodit. Important este
unde s-a născut! „Fii bun şi spune-mi orice despre
dumneata”, i se adresează avocatul. Acest „orice”
înseamnă că, de fapt, nu-l interesa, cu adevărat, nimic. I se
cere să plece, după ce tânărul aproape că-şi pierduse
vederea de atâta copiat fără preget. Nu e întrebat încotro
ar putea-o porni, deşi se ştia că n-are un acoperiş al său.
Apoi i se oferă slujbe: la o băcănie, ca barman, ca achizitor
de comenzi, ca însoţitor de călătorie, dar nu e consultat,
niciun moment: ce şi-ar dori el, de fapt?

Până la urmă ajunge să fie închis pentru „vagabondaj”;
el, cel obişnuit să stea mereu între patru pereţi, chiar dacă
nu-i aparţineau. Dar la închisoare refuză acest lucru şi se
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plinbă necontenit prin curţile interioare, privind, cu ochii
săi tulburaţi de atâta încordare de la masa de lucru, pereţii
inexpresivi din jur. De fapt, tot ce l-a înconjurat vreodată
a fost inexpresiv. Toţi cei care-l însoţesc pe acest drum,
monitorizându-i eşecurile de ei pricinuite, îi sunt călăi.
Victima e inocentă. Intenţie vădită şi câştig al cuiva nu
există. Crima e, aşadar, perfectă.

Nu vi se pare a semăna trecerea prin viaţă a acestui umil
copist cu existenţele atâtor oameni de azi, care nu pregetă
în faţa oricărui efort spre a putea supravieţui? Unii chiar
mor de tineri din pricina stresului. Alţii se alienează. Dar
câţi au curaj, precum Bertleby, să spună, fără vreo reţinere,
„prefer să nu”? Şi, dacă ar face-o, nu i-ar împărtăşi soarta?
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La Tulcea
„Cu gura plină de flori”

Prima carte care mi-a dat cu adevărat de gândit în
adolescenţă am citit-o atunci când am intrat în clasa a XII-
a, în toamna anului 1969. Se numea „Viaţa şi opiniile lui
Zacharias Lichter” şi era semnată de Matei Călinescu. O
ciudată şi incitantă alcătuire de proză, eseu şi poezie. (M-
am gândit la ea acum pentru că o structură asemănătoare,
dar în cu totul alt registru, se întâlneşte şi în „Hronicul” lui
Al.O.Teodoreanu.) Autorul ei, astăzi în vârstă de 74 de ani,
care avea să-mi fie profesor de literatură universală în
facultate, urma să primească, pentru acest volum, Premiul
Uniunii Scriitorilor din acel an. La fel ca şi Ilie Constantin,
premiat în următorul an, în 1973 se grăbeşte să părăsească
România, stabilindu-se în Statele Unite, unde va primi
cetăţenie americană şi va face o strălucită carieră
universitară, dar şi de critic literar.

Am aflat, ulterior, că Zaharias Lichter, evreul sărac şi
vizionar, cerşetorul contestatar, întorcând ideile pe toate
feţele, ca un Socrate zdrenţăros, rostind incantaţii profetice,
bărbatul acesta urât şi vorbind fără odihnă a avut, în
Bucureştii tinereţii autorului, un model uman real (pe care,
dacă gazetăria s-ar fi practicat, în acel deceniu 7, cu
aceleaşi arme ca pe vremea lui Brunea-Fox, probabil că 
l-am fi regăsit acum în  colecţia vreunui ziar al acelui
timp). Dincolo de anecdotic, însă, Matei Călinescu
vorbeşte, în acest opuscul, chiar despre sine. Despre poetul
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şi gânditorul căruia Zacharias Licher nu face decât să-i
preia ideile şi să le şlefuiască şi să răspândească într-un
chip anume, uneori cam discursiv, alteori patetic,
transformat fiind într-un personaj care acţionează prin
intermediul gândurilor, mai vii decât înseşi făptuirile ori
cuvintele sale.

N-avem de-a face cu o carte despre care să spui prea
multe, ea spunând, singură, totul. Există însă o dificultate
încă şi mai mare decât aceea de a încerca – fără şansă şi
fără rost – să o povesteşti: aceea de a selecta din ea pasajele
cele mai semnificative. Parcă mai greu chiar decât să alegi,
dintr-o carte de versuri, cele mai reprezentative poeme. Şi
asta nu pentru că ar exista vreo relaţie prea strânsă între
capitolele ei (dominate de-o aceeaşi tensiune ideatică, fapt
ce-i dă unitate şi consistenţă), în afara unor vagi trimiteri
de la unul la altul, ci din pricina densităţii de sensuri a
rostirii, care solicită reveniri la text şi reverii în marginea
lui.

Iată, de pildă, ce crede straniul, enigmaticul şi
fascinantul protagonist „cu privire la  Diavol”: Ce este
diavolul?, fusese întrebat odată Zacharias Lichter. În
primul rând – răspunsese el -, diavolul nu este; nici măcar
nu încearcă să fie, ştiind că nu va fi niciodată. Plecând de
la Dostoievski, diavolul îmi apare ca o încorporare
simbolică a mediocrităţii conştiente de ea însăşi, a ceea
ce trebui să se numească, poate, „complexul de
mediocritate” – dând, fireşte, psihologicului un sens
ontologic. Diavolul ilustrează imposibilitatea de a fi şi
conştiinţa acestei imposibilităţi, sursă a mediocrităţii în
lume. Metaforic vorbind, diavolul se scaldă în ape călduţe
şi stătute, stăpânit de furia neputincioasă că este pe veci
exclus de la climatul extremelor; stăpânit de furia că nici
măcar nu poate suferi din această pricină. Departe de
gheaţă şi flacără, diavolul crează şi distruge – simultan –
toate compensaţiile precare, visează toate visurile timide
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şi lamentabile, care însă, nici ele, nu se vor împlini
niciodată, fie şi numai pentru că el singur, visându-le, îşi
bate joc de ele... Eşecul existenţial îl umple pe diavol de
un resentiment fără margini, care stă la baza uriaşei forţe
de proliferare a mediocrităţii şi a banalităţii. Ca să se
răzbune de inexistenţa sa, el a întemeial marele şi
prosperul Imperiu al prostiei. E o naivitate să consideri că
diavolul ar fi opusul lui Dumnezeu (Dumnezeu neputând
să aibă un alt opus decât pe Sine), după cum e o naivitate
să crezi că diavolul e „spiritul negaţiei”, căci el nu-i
capabil nici să afirme, nici să nege nimic: tot ce poate el
să facă este să aplice; astfel încât ar fi mai justificat să-l
identificăm cu „spiritul practic”, calitate fundamentală a
prostiei. Diavolului îi lispeşte aptitudinea de a distinge
între adevăr şi fals; el este, în schimb, în stare să distingă
cu o mare precizie între posibil şi imposibil. În aceasta stă
imensa primejdie pe care o reprezintă şi de care ar trebui
să devenim din ce în ce mai conştienţi. Posibilităţile în
ordinea aplicării practice sunt cel puţin la fel de bogate
în ceea ce priveşte falsul şi adevăratul: or, diabolica
prostie le exploatează cu egală dibăcie, cu o logică
perfectă. În fond, e probabil că aplicarea unei idei false
poate duce chiar la obţinerea mai multor rezultate practice
decât aplicarea unei idei adevărate (adevărul opunând
mai multe rezistenţe în această privinţă). Nu asistăm astăzi
la o sistematizare şi tehnicizare a minciunii – în aproape
toate planurile de cunoaştere? Nu ne dăm seama –
fenomen cutremurător – de fantastica repeziciune cu care
inocenta eroare, sub acţiunea minuţioos organizată a
prostiei, se transformă în minciună? Zacharias Lichter
părea înspăimântat, în ochii lui lucea o rară derută.
Diavolul – continuase el -, perseverând plin de resentiment
în existenţa sa, a descoperit unul dintre lucrurile cele mai
teribile: puterea minciunii.

Acesta este unul dintre capitolele cărţii, la fel de
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pilduitor ca atâtea altele. Chiar dacă nu poate fi catalogată,
în mod cert, drept o „carte de vacanţă” (stupidă
categorisire, înjosind însăşi ideea de lectură, ce-ar urma să
fie supusă, dintr-o asemenea banalizantă perspectivă,
calendarului practic al fiecăruia; de ce nu şi „carte pentru
serviciu”, „carte de tramvai”, „carte de dormit” etc., care,
poate, în mintea unora chiar există), volumul lui Matei
Călinescu este un inepuizabil rezervor de sugestii pentru
exerciţiile de gimnastică a minţii.

Delta, iată, s-a s-a transformat în amintire. Oraşul din
jur, fără să-mi placă sau displacă, mă readuce în lumea
obişnuitului, care, chiar dacă nu este de tot deprimantă, nici
tonică nu-i. Din fericire, după un scurt popas la Bucureşti,
de numai o zi, voi porni spre Ungaria, către malurile
Balatonului, fapt ce mă va obliga să-mi fac provizii serioase
de literatură maghiară, prea puţin cunoscută la noi, chiar
dacă teribil de interesantă.

Şi, pentru că în chiar ziua de 14 iulie se vor împlini fix
trei luni de când mi-am început colaborarea la „Atac”, vreau
să le dăruiesc, în semn de preţuire, cititorilor statornici ai
acestei rubrici, calzi în rostire şi răbdători în faţa agresiunii
productelor diavolului, după cum le descrie Matei
Călinescu, un poem de-al lui Zacharias Lichter, intitulat –
se poate ceva mai frumos? – „Cu gura plină de flori”:
„Cerşetori, nebuni, vechi prieteni,/ Plouă de-atât vreme şi
n-avem unde să ne-adăpstim,/ Plouă de iarnă, de primăvară
şi de alte anotimpuri,/ Plouă de gând şi de moarte, şi de fără
rost, plouă/ De spaimă şi de cuvinte reci, cuvinte, cuvinte,/
Cerşetori, nebuni, nopţi putrede/ Iluminate doar de ochii
Profetului rătăcitor,/ Nopţi de cenuşă udă şi semne ca de
aburi,/ Şi lucruri înecate, o, lungi priveghiuri,/ Ani de apă,
ceasuri de vânt, nesfârşite Dumineci (cuvinte/ reci, bătrâne,
tulburi, încărcate de soartă),/ Nopţi de mare ploaie, cu
cerşetori, nebuni,/ Prieteni străbătând pustietatea amintirii/
Cu gura plină de flori.”
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La Balatonboglar
Aventuri printre aştri şi închipuite decese

Mai aveam în faţă doar o sticlă de şampanie „Panonia”,
de trei litri, adusă de la Pecs. Eram câţiva bărbaţi, la
Majthenyi Preshaz, în apropiere de Balatonlelle, unde ne
adusese, în apropierea propriei podgorii, un prieten comun.
Amicul Geza Tibor, sosit de la Budapesta, tatăl actriţei
socotite cea mai frumoasă din Ungaria de azi, dacă nu şi
cea mai talentată, a fost moderatorul discuţiei legate de
literatura maghiară contemporană. Nu  pricep o boabă
ungureşte, dar cu doi proaspăt cunoscuţi puteam discuta în
franceză, iar un tânăr făcea, pe cât putea, oficiile de
translator în engleză. Se vorbise despre Imre Kertesz,
despre Peter Esterhazy, de curând oaspete al României, sau
despre favoritul meu, Sandor Marai, care m-a cucerit cu
„Moştenirea Eszterei”. Fusese o seară minunată,
agrementată de un curcan cu ananas şi de friptură de gâscă
la grătar, stropite cu cabernet franc. Priveam acum, tăcuţi
cu toţii, în  noaptea căzută brusc, ca o cortină albastră, de
pe un ceardac aşezat desupra viilor, farurile celor 22 de
debarcadere de pe malul opus al lacului Balaton. Dintre
dealurite spuzite de lumini, ne privea, înţelegătoare, o lună
ascuţită. O lună cum numai o singură dată îmi amintesc că
mai văzusem, să fie mai bine de un deceniu de-atunci,
stând de vorbă cu un om neasemuit de drag mie, pe strada
Roma din Bucureşti.

Ajuns, după ultimul pahar de şampanie, la nou-mi loc
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de popas, din Balatonboglar, într-o casă veche şi spaţioasă,
cu mobilier de neaflat în vremurile noastre, unde am
privilegiul de a locui singur, am aprins lampadarul uriaş
aflat în stânga biroului larg cât o masă de biliard şi am
deschis reportofonul spre a rosti versuri. Nu le mai
spusesem, de mult, nimănui, şi parcă oficiam o slujbă
tainică. Mă gândeam, cum am făcut-o de atâtea ori în
ultimii ani, la Geo Dumitrescu. 

„Suntem oameni inteligenţi – ţi-e mai mare dragul! /
prietene, versul e otravă şi pâinea e scumpă şi rea; / altădată
şedeam de vorbă şi scuipam / şi nu ne părea rău că timpul
trecea. // Astăzi, în birou e prea frig şi oamenii sunt uscaţi
şi galbeni - / fiecare e plin de milă şi toţi au un gând
meschin. / Nopţile sunt sticloase ca ochii morţilor / şi ca
să te mai îmbeţi trebuie să bei spirt, nu vin. // Altădată eram
mai proşti şi ne vedeam de treburi; / aveam timp, nostalgia
foameni – şi era bine, / ştiam doar că în Japonia se vând
becuri ieftine / şi că zilele ne sunt teribil de puţine. //
Suntem oameni inteligenţi – ţi-e mai mare dragul!.../ Vom
avea şi noi să povestim de un război / frumos, mare,
epopeic, nemaivăzut, / la care, ehe! am luat parte şi noi!...//
Prietene, îţi spun, versul e otravă şi pâinea e scumpă. / O
să te întreb totuşi, peste cinci ani – fără pic de pedanterie -
/ (când vom fi iar proşti şi vom avea vreme): / ...Înainte,
sau după marea bătălie? // Mâine o să vie primăvara cu
flori multe şi inutile - / dar fetele sunt dactilografe şi luna
e pătată de venin, / nopţile sunt sticloase ca ochii morţilor
/ şi ca să te mai îmbeţi trebuie să bei spirt, nu vin...”
(„Romantism”) Este, aceasta, doar una dintre nenumăratele
poezii ale lui Geo Dumitrescu pe care le ştiu pe de rost şi
pe care, de-a lungul vieţii, le-am tot spus celor apropiaţi,
le-am întors sensurile pe toate părţile, în orele de curs ori
la întâlnirile avute, ca profesoraş de provincie, cu iubitorii
de literatură din târguşorul unde îmi făceam meseria

Deîndată ce i-am citit primul volum care mi-a căzut în
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mână (nici n-a scris prea  multe, de fapt), Geo Dumitrescu
a devenit poetul meu român de referinţă: ironic, acid,
inteligent, participativ, limpede, profund. Admirabila lui
„Aventură în cer” este o pagină antologică, prezentându-l
în adevărata-i lumină: „Omul care păzea luneta părea să
fie filosof, / părea să ştie multe din tainele cerului - / i-am
dat doi lei să mă lase să privesc / luna / şi să pătrund în
ţările misterului.// N-aş fi putut să-mi închipui vreodată /
că ce-am văzut există în realitate!... / Am surprins stele în
somnul lor ciudat, / dormind burghez, desumflate. // Unii
credeau că stele sunt nişte globuri frumoase şi colorate /
înfipte în pari în grădina lui Dumnezeu, / aşa povesteau toţi
poeţii / şi de fapt aşa credeam şi eu. // Ştiţi, nu-i adevărat
nici că stele au colţuri - / le-am văzut eu cu ochii – pe
onoarea mea! / Erau rotunde, buhăite şi murdare / şi
niciuna din ele nu se mişca. // Luna, obeză şi colerică, se
dezbrăca pentru noapte. / Părea că se ţine acolo un dialog
cu calmă disperare; / îmi venea să strig ca de la galerie: / -
Mai tare, pentru Dumnezeu, mai tare!... // Norii fluturau
pelerinele lor cenuşii, zdrenţuite, / cu ridicole elanuri
medievale - / nu se vedea niciun alcov unde bătrâna
libidinoasă / şi-ar fi putut ascunde nocturnele hemoragii
banale. // Curând apoi a trebuit să-mi acopăr ochii: / un nor
masiv s-a depus masculin peste flasca grămadă de sex - /
dedesubt, luna se mai vedea doar o felie / pentru ochii
muritorului  perplex. // Pe unde se târâse soarele cu o mie
de ani înainte, / rămăsese o pârtie albă, vagă şi prăfoasă, /
pe care, cu convingere şi importanţă, / Excelenţele Cerului
se duceau spre casă. // Într-un alt colţ, departe de bordelul
selenar, / Satan şi Cel-de-sus mestecau argumente într-o
teatrală divergenţă, / iar Saturn-Logodnicul, şezând pe
oiştea Carului Mare, / îşi medicamenta organele, cu
indecenţă. // Era o lume de panopticum, / totul era clar şi
straniu ca în fundurile de mare - / n-aş fi crezut că există
în realitate / ceea ce priveam acum cu stupoare. // Omul
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care păzea luneta părea să fie filosof, / părea că învăţase
multe de la fantastica lui ţeavă de tun, / de aceea nu s-a
arătat surprins deloc / când eu am fugit râzând ca un
nebun.” Spiritul ludic mimează desacralizarea, totul aduce
a ghiduşie de copilandru jucăuş, dar miza veşnicei opoziţii
dintre realitate şi aparenţă propulsează poemul către cu
totul alte orizonturi decât cel aparent. Lumea dintotdeauna
a  poeţilor, noaptea înstelată, cu lună, ascunde, iată,
nimicnicie scabrosă, ifose, snobism şi falsitate. Cine
cutează a ridica vălul dintre sacru şi profan va fi, de fiecare
dată, deziluzionat, dacă nu se salvează prin zâmbet,
abandonând iute cercetarea.

Memorabile sunt şi aceste „Rânduri pentru un eventual
deces”, scrise în acelaşi an cu precedentele versuri citate:
„Sunt bolnav şi aprins ca un caldarâm bucureştean - / o să
mor, asta e sigur – puţin îmi pasă! / Îmi pare rău doar că n-
am decât douăzeci de ani, / că nu ştiu cine sunt şi din
creionul ăsta ce-ar fi putut să iasă. / Îmi pare rău că n-am
iubit nicio fată / (Dumnezeu mi-e martor că eu am avut
toată bunăvoinţa), / îmi pare rău că las în urmă o splendidă
cravată verde / şi că faţă de cele mai mult de 50 de cărţi nu
mi-am ţinut făgăduinţa. // Mi-au plăcut mult versurile
aspre, mustoase, / toate lucrurile pline şi nete, copilul
voinic, precoce, care nu plânge, / mi-au plăcut florile, toate
florile, / să zdrobesc în pumni sănătatea lor de humă şi
sânge. // Am iubit mult stelele, luna / cu ciudata lor
aritmetică sentimentală, / admiram soarele pentru că era
mare şi departe, / pentru că era nestatornic şi umbla în
pielea goală. // Mai las în urmă, pe peretele camerei mele,
Harta politică a lumii, / pe care îmi făceam zilnicele
călătorii planetare - / o să găsiţi însemnată pe ea baza mea
navală, Tasmania, / de unde mi-aruncam elanurile şi urina
în mare. // Mai sunt scrise pe ea – dar asta n-are prea multă
importanţă - / unele însemnări de strategie: / vă dau toată
libertatea să le folosiţi pentru binele naţiei / sau pentru
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vreun tratat eventual şi utopic de geografie. // Mai am apoi
o casetă cenuşie / pe care când o deschizi miroase a toamnă
în casă; / în ea am toate scrisorile şi fotografiile mele / pe
care le răsfoiesc din când în când după masă. // Am acolo
o poză cu coroană – când am luat premiu într-a patra
primară - / în care arăt, mai mult ca de obicei, frumos –
era pe vremea când mă băteam cu Haimovici Mandy / şi-i
aruncam în faţă că ei au răstignit pe Domnul Nostru Isus
Christos. // În sfârşit, aceste este patul meu, pe care zac
acum / bolnav şi aprins ca un caldarâm bucureştean; / pe
acest pat n-a dormit nicicând o femeie / ci au ars doar
visurile neruşinate ale unui băietan. // Pe acest pat cineva
a trăit orizontal o viaţă de 20 de ani, / aici, cu ochii în
ecranul tavanului, am existat atâta timp, neverosimil şi în
regres, / tot aici, în 1942, s-au scris / aceste rânduri pentru
un eventual deces.” Noapte bună.
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Miracolul bucătăriei

Sertarele minții mi-s doldora de proiecte. Mapele în care
am început să adun pagini definitivate capătă dimensiuni
rezonabile, părând să-mi împlinească așteptările.( Dacă
viața nu m-ar fi obligat și nu m-ar obliga încă la atâta risipă
de timp și energii pentru rezolvarea unor probleme banale
de existență zilnică sau de adecvare la stupidele cerințe de
aliniere socială standardizată, luminile traseului meu prin
lume ar fi fost, neîndoios mai bine precizate și mai vizibile.
N-am, totuși, de ce a mă plânge. Prezentul compensează
multe din jinduielile trecutului.)

Nu sunt ros de ambiții grafomane sau editoriale.
Îndelungata relație, coexistența-chiar- cu tiparul mi-a
îmblânzit considerabil vanitățile păguboase. Mă alină
suficient bucuria de a fi un bun și devotat cititor. Ceea ce
reprezintă, concomitent,un dar și o pedeapsă. 

xxx

Am convingerea că orice autor poate fi cel mai bine
cunoscut după alegerea și orânduirea colțului său de lucru
și după tabieturile în voia cărora se abandonează. Dincolo
de anecdotica de almanah legată de ticurile și de
obișnuințele adeseori bizare sau chiar ridicole ale artiștilor,
modalitățile prin care încercau să se sustragă unei realități
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lipsite de date care să potențeze inspirația merită întregul
interes, oferind indicii de natură psihologică de care
portretul, dar mai ales imaginea de profunzime a
scriitorului nu se poate lipsi fără a cădea în platitudine.

Mulți dintre apropiații mei ( cvasiexistenți acum) se
arătau tare mirați constatând  predilecția mea pentru lucrul
făcut la bucătărie. Acolo printre vase și tacâmuri,chiuvete
și mașini de gătit, m-am simțit mereu, ca și azi, în largul
meu. Cauzele sunt, introspectându-mă, numeroase și
diverse. De unde să încep? Firesc, de la prima mea cameră
de lucru la Giurgiu, de pe str. V. Alecsandri nr.13. Locul
meu de scris și de citit era în colțul unei încăperi
mici,având în față masa unde mânca, zi de zi, întreaga
familie,iar duminica,ne mai strâmtoram nițel prin venirea
Mirelei,prezență devenită firească încă de prin clasa a
noua. În stânga mesei,soba de tablă cu plită și cuptor,
răspândind iarna,când era încinsă,mirosuri paradisiace, de
pâine prăjită și coajă de portocală arsă, alăturate trosnetului
de lemn uscat sau vâjâitului vântului prin horn.

De-atunci,copil fiind, mi s-a părut că apropierea de
frumos și de înțelepciune se realizează mai curat, mai cald
și mai firesc în spațiile simplu mobilate, dar însuflețite de
prezența celor apropiați, aflați în cele mai comune ipostaze
ale lor.

xxx

Așa și acolo, în acel spațiu mic și ospitalier, am lucrat,
am învățat, am scris și am visat de-alungul celor 12 ani de
școală. Ajuns la București , ca student,tatăl meu mi-a pus
la dispoziție biroul lui cochet, cu lampă pentru studiul de
noapte, cu mape și suporturi de creioane și stilouri. Nu m-
am atins de el decât arareori, dar fără să făptuiesc sfânta
corvoadă a scrisului. O făceam în bucătăria de vară, în care,
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pentru vremurile friguroase aveam aragazul și o sobă. Am
evocat, cu dragoste,aceea încăpere în prima proză publicată
în ,,Luceafărul,,, ulterior reluată într-una din cărți.

xxx

Destinul m-a purtat prin multe case, cărora le-am fost
stăpân. Peste o duzină. Mi-am amenajat, în câteva dintre
ele,masa de lucru, ba chiar și o cameră specială, în care să
am tihnă și liniște. Nu le-am folosit. Cadrul era lipsit de
suflet.

Și iată-mă pe dealul înalt al vârstei de- acum, căutându-
mi iar locul pe care să-l simt numai al meu, în care să fiu
ocrotit de obiecte, dar și-n largul meu. Întâi m-am fixat,
după vechiul obicei, în bucătărie. Am agățat pe peretele
din stânga mea, o lampă de-mblânzit nopțile. Apoi, mi-am
adjudecat un fotoliu într-un colț de sufragerie, unde mă
veghează un lampadar. Am, în preajmă,cărțile pe care le
citesc, mapele de lectură,manuscrisele în lucru, aparatul de
radio, tabachera,bricheta,scrumierele și sticla scoțiană de
purtat la piept atunci când e plină cu scotch.

Acestea sunt locurile unde primesc, fără să mă jenez,
vizite ilustre. De la Shakespeare la Nabokov. Dar asta nu
înseamnă că aș detesta birourile elegante, ba chiar
strălucitoare, burdușite de cărți și tablouri,( adeseori nu
doar ostentative,ba chiar arogant puse) ,în care elitiștii
maeștri cu lavaliere sau eșarfe la gât, gesticulează moale,
privesc spre obiectivul aparatului de filmat cu ochii
îngreunați de efortul lecturii, clipind alene, și rostesc vorbe
adânci și înțelepte.

Or, eu nu trăiesc spre a fi adus pe ecranul televizorului
în ipostaza de creator, ci o fac pur și simplu, fără morgă ori
prețiozitate. Sunt, în această ordine a firii, mai curând un
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proletar al trudei cu vorbele așternute ori citite, cel mai
adesea în poziții de-adreptul caraghioase, care altora li se
par cu totul incomode.

xxx

Nu mi-am ordonat, cu scrupulozitate, niciodată birourile
din redacțiile prin care am trecut( mult mai numeroase
decât invocatele case). Dezordinea aparentă nu m-a speriat,
nici nu m-a bucurat- făcându-mă să par boem, când eu
chiar eram,de-adevăratelea,- dar nici nu îngrețoșat. Știu,
cu relativă exactitate, locul hârtiei pe care o caut, ba mi-
am exersat și memoria paginii de carte la care am adăstat
ultima dată. Și nu fac vreun efort special pentru asta. Trăit
o viață printre hârtii- scrise ori de scris- mi-am dobândit
lejeritatea folosirii lor sau strecurării printre ele. Chiar și
cu oarecare dexteritate ,care mă încântă uneori.

Intelectualul, mai mult sau mai puțin creativ, în funcție
de darurile ursitoarelor, este sau nu este astfel. Mimarea
acestei ingrate condiții e vizibilă, hilară și detestabilă. Când
văd birouri sclivisite, adunând, ca-n expoziții, obiecte rare
și scumpe, pun pariu că pe ele se citesc reviste pentru
adulți. Aș încheia ideea cu paradoxul- doar pentru cei care
cred că intelectualul este doar o poză- că adevărata masă
de lucru este doar hârtia, așa cum biroul de lectură este
însăși cartea.

xxx

Legate între ele ,zilele trăite în sălile de lectură ale
bibliotecilor- bucureștene,giurgiuvene,de prin alte orașe și
țări- se transformă în câțiva ani buni. Acolo-i musai să
împarți masa la care stai cu alții. Care, din curiozitate sau
numai din plictiseală, îți urmăresc modul de a lucra.
Firescul,dezinvoltura inhibă. Ca-n viață. Știința
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fișării,rapiditatea și diversitatea căutărilor seamănă
lejerității cu care se mișcă balerinul de profesie ori
escaladează munții alpiniștii înăscuți. ,,Ca peștele în apă,,
cum zicea despre sine Llosa.

Se-atinge greu acest prag, precum virtuozitatea
instrumentiștilor de carieră. Spiritul viu,
dezinhibat,circulând liber pe circuite prestabilite reprezintă
apanajul celor plămădiți pentru ceea ce fac. Cu bucuroasă
îndârjire.

xxx

Gesturile – ca și textele –pot fi preluate, copiate fără
scrupule. Comportamentul de sorginte intelectuală,
descorsetat, poate fi imitat la rându-i. Dar lipsa de
naturalețe, de inventivitate este mai evidentă decât urmele
de pe față ale pojarului.

Despre profesioniștii în ale mâncării, în genere, se
spune că, tot stând prin bucătării miros inevitabil a ciorbă.
În ce mă privește, am ajuns în acest stadiu experimentând
în mod direct sensul propriu al zicalei. Fără vreo părere de
rău până azi. Pentru că am avut șansa să întrezăresc pe
geamul luminat al bucătăriei mele, silueta demult
dispărutei biblioteci din Alexandria, iar pe masa de lemn
obișnuit am ciocnit, înspre zori, cupe de vin fără strop de
apă cu Villon sau păhărele de absint cu Neruda.

Există, fără îndoială, un miracol al bucătăriilor prin care
mi-am dus veacul, mi-am târât hârtiile, trupul și ochelarii.
Un miracol de spirit. De nezărit. Altfel,dacă privești din
afară, nu vezi decât un bătrân scriind și apoi semnând: Dan
Mucenic.
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Aspra strigare

Volumul „Elegii politice” al poetul Ion Gheorghe a fost
de-a dreptul răvăşitor la apariţia sa, în 1980, atunci când
autorul său împlinise 45 de ani. L-am întâlnit deseori în
redacţia revistei „Luceafărul”, unde conducea secţia de
poezie. Îl salutam, răspundea şi-atât. Mi s-a părut a fi
extrem de închis în sine. Mereu nemulţumit. La fel sunt şi
versurile lui: ca o aspră strigare. Alcătuind o demonstraţie
severă, amănunţită, adunând la nesfârşit date, elemente,
argumente.

Cum să nu te cutrmuri de emoţie, citind – în plină
perioadă a comunismului biruitor – un poem precum
„Măreaţă şi fără mustrare”?

„Mare, porumbul; de nu s-ar fi văzut/ Omul călare. Dar
nu mai sunt călăreţi;/ Mare, porumbul; de nu s-ar vedea
nici antena/ Maşinii de cules. Dar nici maşinile/ N-au putut
birui atâta recoltă:/ Câte trei-patru ştiuleţi pe tulpina/
Lemnoasă, ca arbustul de bambus.// Ce să facă ei?
Preputernicii în cuvinte;/ De-ar lăsa lanurile-ntregi, în
picioare,/ Nu le-ar mai merge nici lefurile, nici decoraţiile./
S-ar da telefoane, s-ar scrie şi s-ar filma;/ Toată iarna ar
căra ţăranii cu sacii/ Şi-ar îngrăşa vitele şi iar s-ar ajunge/
La pofta lor de-a avea şi-a-nţelege ce-i saţiul./ Asta să nu
se întâmple. Să ţinem/ Tonusul nevoii şi-al muncii-
ncordate./ Prisosul leneveşte şi naşte reveria acumulării.//
Şi-a zis un preaputernic/ De poate să ridice-n picioare un
întreg judeţ:/ De pildă, el va zice să iasă profesorii/ Să
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măture Drumul Naţional de la o emblemă/ La altă
emblemă. Şi vor mătura/ Toţi cei ce-au învăţat să scrie şi
să citească -/ De-i învaţă şi pe alţii. De-o pildă,/ Va zice să
se numere găinile şi puii sub cloşcă,/ Purceii. Toţi
profesorii vor ieşi să-mplinească/ Recensământul. Dac-au
învăţat numere,/ Să le cerceteze în viaţa plină de numere./
Şi-a mai zis să se-aducă rezervor cu motorină,/ Şi s-a adus.
Să i se dea un băţ de chibrit./ I s-a dat. Să se stropească
porumbul./ Pe miile de hectare. Cu-un brâu de motorină/
Să se-ncingă. S-a stropit. S-a pus foc./ S-a-ncins. Privelişte
măreaţă şi fără mustrare./ Arzând, cocenii cât pădurile de
bambus./ Au căzut cu ştiuleţii pe ei. Privelişte/ Măreaţă şi
fără mustrare.// Din munţi, păstorii-au văzut focul./ Şi-au
mânat oile. Au ajuns la cenuşă./ Au scociorât cu bâta şi-au
pus de târlă;/ Pe toată iarna; ospăţul de grăunţe/ Înăbuşite-
n frunza de păpuşoi a ţinut -/ Până primăvara a fost de
păscut şi de saţiu.// Cei puternici cu vorbele, zei de
pământ:/ Al căror logos arbitrar a dat foc recoltei/ Pe mii
de moşii au primit decoraţii./ Şi lefurile s-au dublat. În loc/
Să irosească maşini şi uleiuri, motorine/ şi-alte esenţe,
pentru strângerea recoltei/ Nebune; ei c-un butoi de
carburant/ Au îndeplinit opera planificată. Au făcut/
Economii. Şi-au dat o nouă, viguroasă/ Lovitură de moarte
morbului proprietăţii:/ Au eradicat idolatria ogorului -/
Căreia nu i se cunosc puterile/ Nici perioada de incubaţie
în mintea ţăranului...// Măreaţă şi fără mustrare vorbire şi
faptă!”

Sobru, voit pronunţat-prozaic, discursul poetic al lui Ion
Gheorghe e apăsat şi neverosimil de simplu. Epurat de orice
zorzoane inutile. Cu puţine adjective, şi-acelea simple, cu
sens general. Aveam un prieten (amândoi locuiam pe-atunci
în Titan) care avea scris pe o imensă coală de hârtie, prinsă
de uşa micului său dormitor, poemul „Cartier”, pe care-l
ştia pe dinafară şi pe care-l recita, de fiecare dată, cu un fel
de comică fălăşenie, tuturor celor care-i treceau pragul,
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indiferent de câte ori.
„Cartierul Titan. Ceva anonim/ Despre poporul dintr-o

rasă/ Pedepsită de zei. Prea mândră./ O, judecata divină şi-
asprimea-i/ Se perpetuează şi ne pedepseşte/ La ora când e
nevoie de aer mai/ Imperios necesar decât pâinea şi apa.//
De undeva, din nu ştiu al cui turn/ Sau furnal sau gură
spurcată/ De viaduct al gunoaielor şi-al/ Duhorilor acre, ne
vine pedeapsa:/ Val după val de putoare acrită./ De-un
fluviu de puroi, de-o coptură/ De bubă gigantică, ne
pângăreşte aerul.// Cartierul Titan. Ceva anonim,/ Numind
un ins dintr-o clasă/ De oameni mândri, pedepsiţi de zei:/
Se spune că Abatorul deschide ecluzele/ De zoaie şi
puroiuri de vite;/ Se spune că tăbăcăria, că topitoria/ De
cânepă. Spintecă plămânii şi pute.// Desigur, niciun secretar
de partid/ N-are vilă pe-aproape. Niciun/ Director general
n-are apartament/ Pe lângă fluviul de aer împuţit;/ Niciun
consilier, niciun şef de cabinet/ Nu şi-a legat numele, viaţa
şi munca/ Şi procreaţia de-o casă bătută/ De vânturile
puturoase.// Cei mai mulţi sunt veniţi de la ţară;/ Lucrează
la strunguri şi la vetrele/ Fabricii de sticlă şi la uzina/ De
lentile şi aparate de luat măsurile/ Punctelor cardinale. O
fabrică/ De filtre şi de-ntinerirea aerului/ N-au făcut. Cei
mai mulţi/ Sunt veniţi de la ţară –/ Mai trăiesc din aerul
natal, nestricat./ Inşi cu multă răbdare. Pe măsura/ Numelui
cartierului, ce se trage/ De la un neam de oameni demni/ Şi
pedepsiţi de zei, din generaţie-n generaţie.// Bărbaţi politici
să ne apere nu sunt!/ Ei trăiesc şi procreează cum ştiu/ În
cartierele cu multă pădure,/ Cu vile şi maşini de primenit/
Atmosfera; de orice impuritate politică,/ Meteorologică sau
recalcitrantă.// Dar eu sunt poet în Partidul Comunist/ Şi
vreau să-mi îndeplinesc îndatoririle.”
Ne frecam la ochii, toţi cei care, având în fişa postului
corecta folosire a limbii române, citeam volumul (al 17-lea
din creaţia poetului) apărut la Cartea Românească. „Nu
tăcerea” a devenit, repede, un fel de manifest al breslei celor
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care se îndeletniceau cu scrisul: „Bărbăteşte şi-au plătit
ţăranii/ Cotele de lapte, de grâu şi de carne/ Şi toate
tributurile prin care/ Ne-au eliberat de trupele străine;/ A
fost rândul poetului/ Să-şi plătească datoriile -/ C-a băut
apa, şi-.a respirat aerul/ Unei patrii care l-a dorit sau nu./
Dar în care s-a născut şi stă/ Să moară.// I s-a zvârcolit
limba/ Ca şarpele zvârlit în oala de pământ;/ Piatră i s-a pus
pe ea,/ Ca pe-o viperă-nchisă-n retortă/ Să producă veninul/
Tămăduitor;/ Cu pânza celor trei culori şi-a legat/ Poetul
gura -/ De dragul vostru, nu din teamă;/ Nu din vânzare, nu
din nebunie,/ Ci de dragul vostru/ A venit cu blidul de
otravă/ Acolo unde făureaţi săgeţi/ Şi venind, i l-aţi
schimbat în/ Dulce.// Demult e vremea poetului -/ Să nu
mai dea oricui veninul său/ Să fie îndulcit;/ Vă spun eu, vă
oblig să pricepeţi -/ Să nu vă fie teamă, să nu fiţi/ Mai
înţelepţi decât se cuvine -/ E nevoie de logosul tare,/ De
veninul cuvântului-matcă/ Şi-al cuvântului fiu.// Otrăviţi-
vă-n logos săgeţile voastre,/ Făurite muteşte, să nu supăraţi/
Pizmuitorii:/ V-o spun din datoria mea de bărbat/
Răspunzător de soarta patriei/ În acelaşi măsură cu
generalii/ Şi diriguitor.// Pânzelor de trei culori le stă mai
bine/ Legate la piept sau la braţ,/ Cu demnitate de obârşie -
/ Decât să lege gura poeţilor,/ Căci nu tăcerea apără
popoarele/ De maşinile sălbatice.”

Curajul nu-i, în sine, o categorie estetică şi el nu dă
valoare creaţiei decât atunci când, nu tocmai adesea, se
alătură harului real. Ion Gheorghe spunea ce-ar fi vrut să
zică mulţi, dar n-o puteau face ca el, aşa de amar şi de tăios,
şi nici n-.ar fi îndrăznit s-o facă. Ne-am sărat rănile
amarului cu versurile sale şi l-am binecuvântat după fiecare,
mereu reluată, citire a lor. Merită cu prisosinţă a fi citit şi
astăzi, ca mărturie a unei conştiinţe puternice, dar şi ca
expresie demnă şi neezitantă a ceea ce credeau cu adevărat
adevăraţii scriitori ai unei perioade blamate deloc nuanţat.
Se cuvine a mai zăbovi în preajma poetului Ion Gheorghe.
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La Viena
Exerciţii de intervertire

Amintirile mele vieneze sunt legate de numai patru
cafenele, Prima în care am intrat vreodată, era prin 1988,
se numea „Garibaldi”. Mi-a plăcut, apoi, „Landtmann”,
care se mândreşte şi astăzi cu regulatele vizite făcute acolo
de S. Freud. A urmat, peste timp, celebra „Sacher”, din
Philarmonikstrasse, cam prea artistocratică, însă, pentru
gustul meu. Aşa că m-am decis pentru Cafe Mozart, din
Albertinaplatz, un spaţiu deschis, cu vedere largă spre
străzile mereu aglomerate din jur. Aici, răsfoind o carte, a
cărei istorie am să v-o relatez imediat, mi-am amintit de
etimologia cuvântului „paţachină” (des folosit la noi, ba
chiar ajuns, de curând, titlu de rubrică într-un jurnal
central), în viziunea lui Victor Eftimiu. Acesta-i povestea
lui Radu Beligan că, pe vremuri, a trăit în Bucureşti un
măcelar pe nume Paţac. Fratele lui a deschisese, pe
Bulevardul Elisabeta, primul „şantan” din Capitală,
atracţiile cele mai de seamă ale acestuia fiind câteva femei
vesele, aduse de la Viena, spre a se învârti, serile, prin faţa
stabilimentului, şi a stârni interesul bucureştenilor, care le
numeau „paţachine”, adică „fetele lui Paţac”. 

Cartea pe care o am asupra mea se intitulează „Focuri
pe Bărăgan” şi cuprinde nuvele scrise de Victor Eftimiu,
nuvele uitate astăzi, ele cunoscând o singură ediţie, în
1940, când volumul a apărut la „Cugetarea – Georgescu
Delafras”. Încă de când mi-am aruncat pentru prima dată
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privire în biblioteca părintească, am zărit-o. Era prin 1956.
Avea o copertă banală, cafenie, înfăţişând o câmpie în
flăcări. Nu m-a atras. Am deschis-o, iată, peste mai bine
de 50 de ani. O luasem cu mine din întâmplare, alături de
altele, azvârlind-o, fără prea mare curiozitate, în obişnuitul
bagaj de călătorie, pe care-l port agăţat de umăr oriunde
merg. Mă interesa, mai mult decât cartea în sine, să aflu de
ce anume se afla în biblioteca mea de-atâta vreme şi ce
aflaseră în ea părinţii mei.

Când am deschis-o (căci, poate n-o să vă vină să credeţi,
dar nici măcar n-o deschisesem vreodată până atunci!), am
rămas uimit. Pe pagina de gardă a exemplarului cu numărul
3 (!) trona semnătura autorului, sub câteva rânduri,
adresate unui bun prieten al familiei noastre: „Dlui Şerban
Nedelcu şi confraţilor de la VEAC, prietenească amintire”.
Puteam să nu-i parcurg paginile? Nicidecum. Şi, pentru
asta, am fost din plin recompensat.

Înainte de a-mi începe lectura, am căutat să recapitulez
ce-mi amintea, fără a avea vreun material bibliografic în
faţă, de Victor Eftimiu. Ştiam, prin asocierea datelor, că se
născuse de ziua Unirii Principatelor, în anul morţii lui
Mihai Eminescu, şi că asistasem la înmormântarea lui, în
1972, la patru zile după ziua mea de naştere, deci pe 27
noiembrie. Se spune că, născut în Albania, n-a învăţat
româneşte decât de pe la şapte ani. Ştiam că scrisese peste
o mie de sonete, deţinând, astfel, un veritabil record în
literatura noastră.  Văzusem spectacole cu câteva dintre
piesele sale – de la „Înşir-te, mărgărite” până la „Omul care
a văzut moartea” -,  ascultasem lucrări muzicale pe
libretele lui (operetele „Haiducii” de Paul Constantinescu”
şi „Pană Leslea Rusalin” de Filaret Barbu), îi citisem unele
poezii sensibile şi îmi aminteam câteva dintre anecdotele
legate de continua lui atracţie faţă de femeile tinere şi
frumoase. În fine, îmi aminteam că, la bătrâneţe, o avea ca
secretară pe nepoata lui Ilarie Chendi, criticul care îl
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debutase, că în grădiniţa casei sale din spatele Cişmigiului
îşi pusese, din timpul vieţii, propriul bust, executat de
Paciurea (fapt pentru care-i spunea servitoarei, din când în
când: Du-te afară şi mai curăţă-l pe domnu’) şi că scrisese
scenariile pentru trei filme, dintre care două s-au pierdut,
rămânând numai „Trenul morţii” (realizat în studiourile
Hunnia Film), în care a debutat, în 1933, după mărturisirea
pe care el însuşi mi-a făcut-o, Ion Lucian, mândru că a
jucat alături de Tony Bulandra şi Gheorghe Storin.

Să revin, însă, la cartea oferită tiparului de Victor
Eftimiu, pe când avea 51 de ani, adică la deplina maturitate
creatoare. Ea conţine 17 exerciţii de intervertire în cele 240
de pagini ale sale. Intervertirea înseamnă răsturnarea de
situaţii, inversarea rolurilor sau, cum e îndeobşte numită
în teatru, qui pro quo (cineva este luat drept altcineva).
Deşi această tehnică e folosită cu predilecţie în comedii,
Eftimiu o utilizează, aici, într-un registru grav, în situaţii
dramatice. Poetul şi dramaturgul îl susţin din răsputeri pe
prozator, în toate povestirile sale.

Am să încep cu primul dintre textele volumului, cel
care-i dă şi titlul – „Focuri în Bărăgan”. Începutul aparţine
poetului: „Conac, pe Bărăgan. Pe înserate, se aprind focuri.
Orizonturile ard. S-au cules holdele şi clăile de paie îşi
înalţă palele de lumină spre cerul care se depărtează, ca să
nu se încingă. Parc-ar vrea să se aprindă toate, în acest
sfârşit de august. Pământul e uscat, cerul e uscat, plin de
scăpărarea şi pocnetul stelelor arse şi fărâmate.” Toate
naraţiunile cărţii sunt subiective, nu numai pentru că sunt
scrise la persoana I, ci şi pentru că autorul nu este doar
simplu martor, ci, adesea, participant, ba chiar protagonist
al derulării întâmplărilor. 

Acolo, în Bărăgan, povestitorul mergea adesea, înspre
sfârşitul verii, la un prieten fermier, care „ştie să primească
oaspeţii ca-n vremuri de demult”. Obiceiurile locului sunt
barbare. Îi spune amicul: „Sub stejari am găsit câteva
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schelete, pe vine. Pare-se că sunt ale robilor. Bunicii noştri
îi urcau în copac, le spuneau cioară şi-i împuşcau, ca să
mai petreacă. Pe urmă îi îngropau la rădăcină.” De pe urma
acestor strămoşi rămăsese acest conac, numit „copoara
Bărăganului”, descris cu delicii de prozator: „Temelii
groase, culă, foişor şi balcoane de lemn, livezi de vişini şi
meri de jur împrejur, baltă cu peşte dulce, iar în casă
mobile de preţ, aduse cu caicele pe la Galaţi, din Veneţia
şi Stambul. Paturi, scrinuri, jeţuri de abanos încrustate cu
sidef, îmbrăcate cu bucăţi de Şiraz. Portrete de familie.
Icoane, console, pianină din lemn de trandafir. Generaţii
întregi adunaseră avuţii în marea casă boierească şi niciun
fiu risipitor nu se atinsese de ceva, să vândă sau să ducă la
palatul de la Bucureşti”. Dar, continuă gazda: „Mi-aduc
aminte, în copilăria mea, cum petrecea bunicul aruncând
bani de aur în fundul unui ceaun cu marginile aprinse.
Ţiganii trebuiau să bage capul să scoată galbenul cu dinţii.

Oaspetele nu pare tocmai încântat de asemenea
rememorări, mai ales că distracţiile prezentului sunt, acum,
altele, deşi la fel de nemiloase: „Petrecerile prietenului
meu, moştenitorul, nu mai erau atât de crude. Lăsa oamenii
în pace. Se distra cu alte vietăţi. Noaptea, după lungile
ospeţe cu friptură de dropie şi vin din Murfatlar, el punea
să prindă şobolanii, îi ungea cu gaz şi le dădea foc. Sub
cerul gros şi fără lună, pe lutul ars şi iarba pârjolită a
bătăturii, şobolanii aprinşi scriau cercuri, spirale, opturi şi
semne de întrebare. Cei slăbănogi se opreau repede. Alţii,
însă, bătrâni, mari şi credincioşi, alergau în toate părţile
până să moară. Îşi prelungeau cât mai mult agonia
înflăcărată, spre desfătarea deplină a stăpânului şi a
musafirilor.”

(Aş mai vrea să fac două adăugiri, ce mi-au venit chiar
acum în minte. Cei care l-au cunoscut spuneau despre
Victor Eftimiu că prefera să nu mănânce nimic seara, dacă
nu avea musafiri. Toate cinele le-a luat numai împreună cu
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prietenii, prilejuri de evocări şi vorbe de duh. Apoi, acelaşi
scriitor susţinea că vorba „mişto” nu provine din ţigăneşte,
aşa cum spun dicţionarele, ci din nemţeşte, de la expresia
„mit stock”, care înseamnă „cu baston”, desemnând,
aşadar, pe cineva de bună condiţie.)

Urmează un edisod esenţial pentru desfăşurarea
ulterioară a povestirii. Îl redau integral, urmând ca urmarea
lui să o aflaţi în viitoarea rubrică: „Vara trecută n-au mai
fost curse de şoareci aprinşi. Proprietarul conacului aflase
de la un general al Ţarului, să-n Sfânta Rusie, când
şoboilanii năpădeau hambarele, prindeai unul şi-i legai
clopoţel de gât. Ceilalţi se speriau şi o luau la goană cu
miile, mutându-se în alte magazii, la vecini sau mai
departe. Prietenul meu de pe Bărăgan era încântat de sfatul
bătrânului general. A scăpat foarte uşor de mulţimea
răpitoarelor. Dar ceea ce l-a impresionat mai mult decât
exodul lor a fost reîntoarcerea la cămin a şobolanului cu
clopoţel. A venit, frumos, cu panglicuţa roz în jurul gâtului
şi a încremnenit în pragul bucătăriei, la ora când se taie
carnea, aşteptându-şi partea, ca un căţel, ca un cotoi, ca
orice animal domestic. Pe şezut, cu două lăbuţe în aer, fără
să se sperie de oameni. Parcă era al casei, de când lumea.
I-au aruncat bucăţele de mâncare. Peste câteva ceasuri, iar
a venit. A venit mereu, de câteva ori pe zi. Îşi lua partea lui
şi pleca, reîntorcându-se pe înserat şi a doua zi iar,
săptămâni întregi, luni întregi, până s-au obişnuit cu el, l-
au adoptat şi l-au botezat Fănică.”
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La Târgu Mureş
Alte poveşti muritoare

Sâmbătă, 4 octombrie, într-un spaţiu din incinta cetăţii
medievale din Târgu Mureş a avut loc lansarea volumul de
proză scurtă „Poveşti muritoare”, a cărei autoare – Mirela
Gruiţă - a fost prezentată publicului de scriitorul Nicolae
Băciuţ (despre ale cărui cărţi voi avea de scris în acest
spaţiu) şi de autorul rândurilor de faţă. Întâmplarea
culturală la care mă refer a fost lipsită de fast şi plină de
naturaleţe. Asta şi pentru că textele Mirelei se cuvin a fi
citite pe îndelete şi mult comentate. Parcă pentru a da
seama de întinsele lecturi cu care autoarea şi-a tot brodat
existenţa, povestirile sale fac trimiteri subtile către autori
din diverse timpuri şi literaturi. Vă voi oferi, spre ilustrare,
„Mărturisirea”, unde vocile anonime recompun, parcă,
atmosfera de mister în care se desfăşoară acţiunea nuvelei
„Moara lui Călifar” de Gala Galaction:

„Era marţi. Lumea zicea că el plecase la pescuit. Alţii
spun că-n dimineaţa aia n-avea undiţele la el şi nici
veşnicul rucsac în care băga peştii prinşi. Adevărul este că
nici poliţiştii nu au găsit nimic altceva decât o pereche de
cizme înalte, lăsate pe malul lacului.

- S-o fi sinucis, maică, boceau babele, că de când i-a
plecat nevasta cu altu’, parcă nu mai era în firea lui. Umbla
noaptea prin curtea casei de-l lătrau câinii, până strigau
oamenii să intre dracu’ odată şi să se culce.

- L-o fi împins ibovnicul în apă, i-a luat cizmele şi le-a

Dan Mucenic256



pus pe mal, ca să nu dea de bănuit, mormăiau muierile,
strânse una-n alta, bucuroase că le mai trece plictiseala.

- Vorbiţi să v-auziţi, strigară câţiva bărbaţi, veniţi din
larg cu o barcă. Duminică, la cârciumă, n-avea nici un chef
de moarte...

Apa era murdară. Gunoaie, cutii de conserve, sticle de
toate felurile formau un baraj plutitor între ei şi locul unde
se presupunea că şi-ar fi găsit sfârşitul consăteanul lor,
Vasile.

- În balta asta n-a mai fost peşte de câţiva ani. Au
poluat-o ăia cu porcinele, îşi dădu cu părerea vecinul lui
Vasile. Pleca şi el aşa, ca să mai uite, că de prins, ioc!

- L-a văzut cineva ieri dimineaţă?, întrebă şeful de post,
scoţând din buzunar un pix. Se făcu linişte. Nimeni nu-şi
amintea când şi unde l-au întâlnit ultima oară.

- Mie mi-a tăiat sâmbătă nişte lemne, iar seara a zis că
trece pe la magazin să ia nişte gaz. Spunea că motorina are
prea multă apă în ea şi nu s-aprinde focul, îşi aminti
gestionarul de la bodega comunală.

- Luni a fost la mine la cabinet, interveni doctorul. Îl
durea mâna aia fracturată în mină. I-am dat ceva calmante
şi-am vorbit despre banii daţi pentru şomaj.

Bărbaţii se întoarseră din larg. Nu găsiseră nimic.
- O să chemăm scafandrii, spuse poliţistul de la oraş.

Până atunci, duceţi-vă la treburile voastre.
Lumea de împrăştie, care încotro. Cel mai mulţumit era

cârciumarul, care se pregătea să deschidă barul. Afară,
norii se cam strângeau pe cerul cenuşiu. Pe şoseaua ce
ocolea satul nu era nici ţipenie de om. Acoperişul staţiei
de autobuz fusese luat de vânt. Din când în când, câte o
maşină se-ncumeta să intre prin gropile lăsate de drumari.
De-o parte şi de alta, pipirigul crescuse până la jumătatea
stâlpilor de telegraf. 

Vasile ştia drumul. Îl făcuse de multe ori. După ce ieşea
din mină, se ascundea aici, aşteptând să vină Victoria, de
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la dispensarul din satul vecin. Îi sărea înainte cu braţul plin
de nuferii ce creşteau în balta de sub pod. Acum i-ar fi prins
bine cizmele alea înalte. Se udase şi-i era teamă să nu i se
dezlipească talpa pantofilor. Le lăsase sub salcie. Acolo
unde o să se ducă el, după întâlnirea cu Victoria, n-o să-i
mai trebuiască.

Începuse să plouă. Stropii mari umpleau bolborosind
cizmele lăsate în noroiul cleios. În staţie, autobuzul lăsa o
femeie micuţă şi zgribulită. Vasile scoase cuţitul. 

- Era o vreme păcătoasă, ca viaţa, aşa îşi începu Vasile
mărturisirea.”

Totul e scris cu o simplitate exemplară. Amănunte
disparate sunt alăturate şi contopite, aşa încât cadrul să se
compună precis şi vag, în acelaşi timp. Senzaţia este,
uneori, de stagnare temporală aparentă, iar locul acţiunii
este luat de trăire, ca în acest „Miros de iubire şi dor.”:

„Când am intrat în casa aceea de oier din Tilişca, am
avut impresia că sunt într-o cutie de lemn sculptată toată
pe dinăuntru.

- Vă place? mă întrebă omul, iar eu nu ştiam ce să-i
răspund. Simţeam nevoia să ies la lumină, dar mă şi
fascinau imaginile de pe pereţii îmbrăcaţi în lemn şi mai
ales soarele imens, cât tavanul, şi luna mică dintr-un colţ.
Totul era migălos desenat. Flori, mioare care păşteau, un
munte şi, departe, nişte câini. Era o lume ciudată în camera
aia mare şi înaltă, din care voiam să ies.

- Aici e nevastă-mea. E mai frumoasă în realitate şi chiar
s-a supărat pe mine când şi-a văzut chipul. Dar nu-mi pasă,
nu înţelege şi pace.

- Aţi văzut ce a făcut nebunu’ ista?, zise femeia, intrând
cu o tavă pe care se lăfăiau felii mari de caş, brânză şi două
cepe mari. Să mă pună pe pereţi ca pe morţi!

- Taci, tu, că nu te pricepi şi nici n-ai să te pricepi
vreodată!

Bărbatul a luat două pahare, le-a umplut cu ţuică şi am
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ciocnit.
- Bea, domnucă, e cinstea casei!
Nevasta se aşezase cu mâinile-n poală, parcă ştiind că

va urma o poveste.
- Vedeţi muntele ista?
Sculptat, cu detalii, un munte din spatele căruia ieşea

soarele, străjuia peretele din dreapta.
- E muntele pe care duc oile şase luni pe an. În acea

jumătate, aici, nu sunt decât eu, câinii şi oile. Din când în
când, mai vine feciorul cu maşina să ia brânza. Toată
vremea nu mă gândesc decât la zilele când sunt acasă. Mă
gândesc la femeie, la câte are ea de făcut, la ogradă, la
animale, la copii, la câte altele...Noaptea, când întunericul
nu te mai lasă să vezi nici iarba, merg cu gândul pe la
prieteni, pe la vecini şi nu mai sunt singur. Când cobor cu
oile spre casă, mi-e dor de munte, de soarele mare, atât de
aproape de mine. Aşa mi-a venit idee: să-mi fac o cameră
acoperită cu lemn şi să sculptez în el toate cele şase luni
de stat acasă, toate cele pe care nu le pot lua cu mine.

A tăcut şi a privit în jur.
- Da’ pe mine de ce m-ai făcut, măi bărbate, că doară

pe mine mă ai aici? 
- Pentru că de tine mi-e cel mai dor.
Obrajii femeii luară foc, iar ochii i se umeziră. S-a

ridicat şi l-a mângâiat, cu sfială, pe obraji.
În cameră mirosea a iubire şi dor, iar mie nu mai îmi

venea să plec.”
Avem de-a face cu literatura unui scriitor care a gândit

cu mult mai mult la împrejurările vieţii decât să fi scris
despre ele. Delicat şi aspru, discursul epic al Mirelei Gruiţă
este grav şi duios, energic şi evaziv, contopind nuanţele
într-un mod unic şi propriu.
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La Viena
Alte destinaţii de autoexilare

Boala iluziilor şi sentimentul indeterminării nasc opere
rare. Cei care le crează simt condamnarea la dureroasa
eternitate. Care nu este altceva decât a nu putea (dar şi a
nu dori) să prizezi prezentul, străduindu-te, silindu-te să
navighezi mereu într-un alt timp.

E-o boală aleasă, precum cea a lui Tristan, Hamlet,
Romeo sau Des Grieux. Maladia unei iubiri care te smulge
de tot ce-i în jur cu o violenţă pe care n-o resimţi în clipa
ruperii de contingent. Temporalitatea precisă n-are nimic
de-a face cu Gelu Ruscanu sau cu Piedro Grala,
prototipurile camilpetresciene. Poate că, în olteneasca-i
glumă devenită, prin excesivă repetare, loc comun, Sorescu
avea dreptate să spună că Eminescu n-a existat. Mă bate
adesea gândul acesta şi în legătură cu Boccaccio, Dante
sau Shakespeare. Ca să nu mai vorbesc de Homer.

Lumeasca plecare dintre semeni n-are, până la urmă,
vreo relevanţă deosebită. Refuz să rememorez moartea lui
Vasile Voiculescu, dar „înlunarea”, doar de el sesizată, din
„Sezon mort”, mi-e suficientă pentru a-l aşeza pe insula
rătăcitoare a sufletului meu, ca pe un Robinson bolnav de
nesfârşituri.

Şi mai este boema. Nu aceea ce conduce spre aşa-zisa
ratare (iluzorie, cel mai adesea, ca şi împlinirea, de altfel),
ci boema vitală, cea de care vor fi fost bântuiţi Novalis,
Villon sau Rimbaud. Ceva ce aş numi boema
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consistenţelor, de care au fost  posedaţi Baudelaire şi
Esenin, cea în care s-au sfârşit – fără începuturi, cum mai
spuneam, ci meniţi doar posterităţii – Verlaine şi Bacovia.

Cimitirele terestre nu adăpostesc zei. Acolo sălăşluieşte
Pan-Dionysos, iar din spatele crucilor, mai semeţe ori mai
sărăcăcioase, privesc, cu ochi lacomi, Castor şi Pollux.
Până şi „Ulise cel iute e doar un picior/ De broască
ţestoasă, pripas prin Bosfor”, vorba lui Ion Nicolescu.

Noi, oamenii de rând, meniţi a măsura eternitatea cu
şublerul, n-avem vocaţia autoexilării. Ea e un dar al
divinităţii, marcând despărţirea de teluric. N-are nicio
relevanţă nici măcar faptul că Nichita a fost privit, şi nu
doar de apropiaţi, ca un înger blond. Dimpotrivă, aproape
fiindu-i câteodată, zic fără complexe că era un diavol, care,
însă, nu duhnea a pucioasă, ci se scălda permanent, gol şi
princiar, de-a dreptul în inefabil. În intangibil şi în
imposibil. Existând fără a fi şi fiind fără a putea fi atins
chiar şi de bănuiala gândului ce nu se hrăneşte din vorbe.
Dar el vorbea. În limba lui poeticească, nici astăzi
descifrabilă pe de-a-ntregul.

Neştiutul autor al celor „1001 de nopţi” a creat o
Şeherazadă terorizantă în  nesfârşita-i putere de invenţie
sau în prăpastia de amintire pe care o recuperează noapte
de noapte. Ca şi-n „Decameronul” (care este, însă, diurn),
în uriaşa poveste persană protagoniştii sunt umbre ale
viziunii celor care i-au născut. Un soi de efect al spunerii
fără de răgaz, care-i dă dreptate lui Platon atunci când
contempla peştera lumii în care suntem captivi.

Arta deţine imprevizibila putere de a năluciza existenţe,
altfel normale şi chiar oneste. Sau, fie!, întrucâtva
interesante. Cine ar mai aduce astăzi vorba despre vodă
Mihalache Sturza, dacă n-ar fi citit povestirea comisului
Ioniţă, fiul dascălului Iona, dar adus pe lume, cu adevărat,
de Sadoveanu?

Viaţa este de-a pururi reinventată de artişti.

Ceaslovul de la Izvoru 261



Feuchtwanger a renăscut un pictor imens, Goya, pe care-l
putem pipăi printre paginile cărţii, aşa cum Irving Stone l-
a reinventat pe Michelangelo. Asta în vreme ce
Lăpuşneanul nu poate fi închipuit decât spunând ceea ce a
dorit să spună, ca un tragedian romantic, Negruzzi. Aşa-i
că ne regăsim şi mâine?
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Sfârșit de capitol

Mulți apropiați mi-au reproșat că-mi pun prea lesne
gândurile și făptuirile (bune-rele) pe tarabele unui ”bazar
sentimental” (vorba regretatului Gheorghe Tomozei) ad-
hoc. Am trăit așa cum am făcut-o (la vedere), am iubit, am
muncit, am citit, am petrecut, m-am întristat, am cunoscut
vârfuri și abisuri ale carierei, ale trăirilor și ale puterii
(materiale) de cumpărare. Le-am traversat fără ascunzișuri
de circumstanță. Fără falsitate. Am fost bucuros și trist,
după voia destinului și am spus fără vreo reținere, asta. Am
ajutat și am fost sprijinit, la greu. Am și greșit, adesea, dar
mi-am exhibat părerile de rău. Am și murit, câte puțin, în
clipe de despărțire sau de trădare. Am lăcrimat și am jubilat
pierzând sau câștigând la loteria sorții. Am ca tot omul
obișnuit, prieteni și dușmani. Pe alții, față de care sufletul
meu se arată indiferent, i-am îngropat în cenușa uitării.
Laud și disprețuiesc potrivit unor criterii proprii, pe care
nu le socotesc niciodată imuabile. Exist pentru că (încă
mai) am zile, dar sunt împăcat și cu gândul dispariției
dintre cei vii. Mă îndoiesc de tot ceea ce întreprind, dar îmi
apăr dreptatea (puțină) pe care o am, uneori, și-mi blestem
pornirile și instincetele contraproductive. Detest ceea ce-
mi e potrivinic fără sens și sunt gata să pup în bot, ca pe-un
miel, șansa pe care mi-am pregătit-o cu trudă. Știu că
dreptatea și contrariul ei pot avea, uneori, aceeași culoare
și pot cântări la fel pe talerul justiției, chiar divine. M-am
trezit om și mă pregătesc de moarte fără să mă sulemenesc
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la poarta Purgatoriului. Am trăit intens, deci m-am bucurat
și-am suferit asișderea. Perfecțiunea este apanajul artei,
nicicum al viețuirii. Puritatea ține doar de clipa nașterii.
Restul e fard, pe care-l accepți sau ba. În ce mă privește, l-
am detestat.

* * *
Mi-a trecut vârsta miezului vieții. Fără ca asta să mă

înspăimânte. Nu mă mai tentează așteptări prea lungi.
Câteva răsuflări mai durează neînsemnatu-mi parcurs. 
N-am de gând să mă iau la trântă cu posteritatea, când
mica-mi tăcere nu e încă sfârșită. Rugăciunile nu mi se-
ndreaptă spre lungirea popasului ce mi-a fost dat, ci spre
fertilizarea lui.

Nu simt, ci doar aștept sfârșitul. Cu umilința cu care, de
când mă știu, am acceptat eternitatea, profunzimea și larga
cuprindere de gând ce nu mi-au fost date, ci doar m-au
bântuit în ceasuri alese, în momente de grație.

Nedrept cu tina din care suntem toți plămădiți, cred
numai în măreția de spirit, în care dreapta judecată-i doar
o parte. Și-aceea neînsemnate, poate.

Pășesc în fiecare nou an ca-ntr-o biserică, ale cărei
icoane am a le descoperi, de mă vor susține dragostea și
credința, sublimul profan și plecarea orgolioasă a frunții.

Izvoru 2017
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