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mediu democratic – relecturând critic producţia noastră literară de câteva decenii. În
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Unele opere, multiplicate cândva pe bandă
rulantă, sunt azi ilizibile. Mai mult: mulţi
oameni, de altfel, absolut respectabili, s-au
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EDITORIAL

de MIRCEA V. CIOBANU

VLADIMIR
TISMĂNEANU
DESPRE
ANEVOIOASA
IEȘIRE DIN
COMUNISM
A EUROPEI
DE EST
„(...) Românii l-au regretat nu atât
pe Nicolae Ceauşescu, cât epoca de
predictibilitate şi stabilitate îngheţată,
atunci când partidul-stat avea grijă
de absolut tot. Pentru mulţi, saltul în
libertate s-a dovedit a fi extrem de dureros. (...) Foştii prizonieri sunt acum
liberi să aleagă între viitoruri alternative, iar această alegere este insuportabil de dificilă pentru mulţi dintre ei.
Rămăşiţele psihologice leniniste pot fi
detectate la ambele capete ale spectrului politic, ceea ce explică ascensiunea
unor noi alianţe între formaţiuni şi
mişcări în mod tradiţional incompatibile. (...) A fost relativ uşor să te descotoroseşti de vechiul regim, cu ale sale
pretenţii contrafăcute la infailibilitatea
cognitivă, dar e mult mai dificil să instaurezi o ordine pluralistă, multipartinică, o societate civilă, domnia legii
şi economia de piaţă. Libertatea, s-a
dovedit, a fost mai uşor de obţinut decât de garantat. (...) Cu sectorul privat
şi clasa antreprenorială pe cale de a se
forma, liberalismul politic şi centrul
civic asociat lui sunt împresurate. Cele
mai multe partide politice din regiune
[Europa de Est] sunt coaliţii bazate pe
afinităţi de grup şi personale, şi mai
puţin pe conştiinţa intereselor comune, iar acest fapt duce la fragmentare,
dezbinare, convulsii politice şi instabilitate. (...) Reforma politică în toate
aceste societăţi postcomuniste nu a
mers suficient de departe în consolidarea instituţiilor contramajoritare
(incluzând mass-media independente
şi economia de piaţă) care ar trebui
să diminueze ameninţarea reprezentată de noile experimente autoritare
ce hrănesc puternicele sentimente
egalitar-populiste. (...) Slăbiciunea
partidelor politice din regiune este
determinată mai ales de criza generală
a valorilor şi autorităţii. Constatăm
absenţa liantului social, iar formaţiunile existente au eşuat în a promova
consensul necesar pentru a genera patriotismul constituţional. «Dezvoltarea
nocivă» leninistă le-a lăsat societăţilor
din regiune sarcina dificilă de a reconstitui limitele comunitare normale care
fac posibilă interacţiunea socială
totală şi transparentă. Trecutul neadministrat al experienţei totalitare a
secolului XX în Europa Centrală şi de
Est împiedică aceste ţări în tentativa
de a instituţionaliza conexiunea
logică dintre democraţie, memorie
şi militantism.”
(Vladimir Tismăneanu,
„Diavolul în istorie. Comunism, fascism
și câteva lecții ale secolului XX”, București, Editura Humanitas, traducere din
limba engleză și indice de Marius Stan)

LECȚIA CÂRLOVA
„POEZIA LUI CÂRLOVA, O PARADIGMĂ POETICĂ PENTRU SECOLE, NU DOAR PENTRU TIMPUL
SĂU. CÂT E DE SIMPLU SĂ FII MODEL, CÂT E DE SIMPLU SĂ FII IDENTIFICAT CU POEZIA ÎNSĂŞI.
TREBUIE SĂ SCRII CINCI POEME EXEMPLARE. NICI MAI MULT (SIC!), NICI MAI PUŢIN.”

R

uinurile Târgoviştei, Păstorul
întristat, Înserare, Rugăciune,
Marşul românilor (sau „Odă oștirei
române cu ocazia înălțării steagului național”) – cine în afară de Vasile Cârlova
se mai poate lăuda că lumea cititoare îi
ştie toate textele? Ecouri din orientalistul şi filosoful francez Volney, motive
din Il pastor fido, drama pastorală a lui
Battista Guarini (cu reverberaţii ulterioare în muzica lui Monteverdi, Vivaldi,
Haendel), influenţele decisive ale lui Lamartine în următoarele două şi, în fine
o Marseilleza românilor (N. Bălcescu). O
epocă în cinci texte exemplare.
De ce mi-am amintit de acest poet
cu care începe, de fapt – frumos! –
poezia romantică românească? Scoaterea literaturii din menghina ideologiei
comunist-totalitare a presupus o reabilitare estetică a ei (în sensul medical
al refacerii pacientului convalescent).
Implicit, asta însemna o revizitare (şi
o revizuire, bineînţeles), în scopuri
profilactice, a întregii literaturi produse
pe timpul totalitarismului. Muştruluirea
şi ordonarea-încolonarea regimentului
scriitoricesc după alte criterii decât
cele estetice, supravegherea din strâns
a „procesului literar”, editarea cărţilor
conform unui plan aprobat în cabinete
de partid (unic) etc., toate imprimau un
anume „specific” literaturii.
Au existat, bineînţeles, excepţii,
dar regula generală a fost asta. Partea
nostimă era că unui scriitor, uneori, „îi
venea rândul” să se publice cam pe neaşteptate. Şi el năştea cartea… din nimic
(un fel de Imaculată Concepere – Doamne, iartă-mă!). Pentru că, altfel, îl trecea
rândul şi cine ştie când mai urma să
vină…
Aşa sau altfel, ne-am pomenit – deja
într-un mediu democratic – relecturând critic producţia noastră literară de
câteva decenii. În consecinţă, aceasta
s-a subţiat considerabil. Unele opere,
multiplicate cândva pe bandă rulantă, sunt azi ilizibile. Mai mult: mulţi
oameni, de altfel, absolut respectabili,
s-au pomenit în situaţia când toată
viaţa s-au considerat scriitori (şi au
fost recunoscuţi de instanţele „critice”

şi „estetice” ca atare), dar acum se
dovedeşte că nu e chiar aşa; că un
număr de volume tipărite şi „calitatea”
de membru al uniunii scriitoriceşti încă
nu garantează nimic…
Ei bine, o istorie (adevărată şi
obiectivă) a literaturii va limpezi poate
apele. Fapt e că revizuind (într-un timp
scurt – sute de tomuri recitite, cu varii
ocazii) tezaurul nostru literar, acesta
ne-a dezamăgit cumplit şi am trecut
de la categoria „literatură” la categoria
„istorie literară” (recentă) sau chiar la
„bizarerii literare” mulţi autori, cu tot
cu texte. Aceste texte nu mai fascinau,
nu mai interesau decât ca fenomen
cultural (consumat). Am rămas cu respectul pentru oamenii care s-au dedicat culturii, dar în antologiile de texte
pentru cititorul contemporan ei nu mai
sunt relevanţi.

lor să nu fi înţeles că aceste texte sunt
chiar bune (dacă n-au înţeles, e grav,
dar e o problemă de altă natură). Şi
atunci, zic, de ce nu s-au limitat doar la
aceste texte, fără să adune deasupra lor
molozul antiliterar, de sub care trebuie
scoase acum şi de care trebuie curăţate bine (el, molozul, mai rămânând pe
retina memoriei cititorului)? Astăzi ar fi
fost scriitori respectabili.
Vasile Cârlova a scris doar
cinci poezii (dintre care două au fost
tipărite postum). Dar romantismul
românesc e de neînchipuit fără
contribuţia sa. „Stea care răsare chiar
într-al său apus” (I. Heliade Rădulescu),
„cel dintâi dintre poeţii unei generaţii
nouă” (G. Călinescu), „sintetizând toate
influenţele şi anticipând toate speciile
liricii romantice” (N. Manolescu) – iată
doar câteva aprecieri care îl fac de

MARIN SORESCU: „POEZIA CONCENTRATĂ A LUI CÂRLOVA,
E CA O PALMĂ. STRÂNGÂNDU-SE, DEVINE PUMN. A BĂTUT
CU EL LA POARTA DE BRONZ A LITERELOR ROMÂNE… CINCI
POEZII, CINCI DEGETE. AH, POEZIA ÎI VENEA CA O MĂNUŞĂ.”

Mare mi-a fost uimirea (acest lucru li
se întâmplă, intermitent, şi altor colegi)
să fac micile mele descoperiri estetice. Adunând, nu eliminând metodic,
cum se întâmplase anterior. Selectam,
recent, nişte autori şi texte, pentru
o antologie. Condiţia editorului era
drastică (pentru tradiţionalele noastre pofte pantagruelice de publicare),
astfel încât am selectat puţin. Dar, cu
această ocazie, am recitit şi chiar am
citit pentru întâia dată un număr de
câteva ori mai mare de autori şi texte.
Ca să încerc să fiu onest cu mine şi
cu misiunea încredinţată de editorul
străin.
Ei bine, ce să mai umblu cu explicaţiile: în mormanul de texte moarte ale
multor autori depăşiţi oarecum de timp,
am găsit uneori texte absolut relevante.
M-am gândit că nu se poate ca autorii

neevitat nu doar în istoria literaturii
române, ci şi în literatura însăşi, ca model. O paradigmă poetică pentru secole,
nu doar pentru timpul său. Cât e de
simplu să fii model, cât e de simplu să
fii identificat cu poezia însăşi. Trebuie
să scrii cinci poeme exemplare. Nici
mai mult (sic!), nici mai puţin. „Poezia
concentrată a lui Cârlova, scria Marin
Sorescu, e ca o palmă. Strângându-se,
devine pumn. A bătut cu el la poarta de
bronz a literelor române… Cinci poezii,
cinci degete. Ah, poezia îi venea ca o
mănuşă.”
Un memento pentru cei care bat
„la porţile de bronz ale literelor” cu
maldăre de maculatură. Dar ce zic eu,
maldăre de maculatură, asta-i învechit.
Cu maldăre de opere complete, în copertă de piele, cu toată dovada imposturii pe faţă.
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MIRADOR

O SCRISOARE DE PE
FRONTUL
UNIRII
de ION POP
A

fost evocată de curând, la o sesiune ştiinţifică clujeană dedicată
Marii Uniri, şi epopeea – cuvântul
nu e prea mare – trupelor de voluntari
români transilvăneni luaţi prizonieri în
Rusia anilor 1914-1917 ca foşti combatanţi
în armata austro-ungară. Erau peste o
sută de mii, răspândiţi până în Siberia, la
Irkutsk, când, după intrarea României în
marele război, în 1916, s-a născut în rândul
lor ideea de a se înrola ca luptători pentru
Reîntregirea ţării. Demersuri în acest sens
făcuse în toamna anului 1916 vrednicul
scriitor-jurnalist Octavian Tăslăuanu, care
adresase un memoriu autorităţilor de la
Bucureşti, solicitând aprobarea acestei
adeziuni, într-un moment istoric dramatic,
rămas însă fără răspuns. Ideile sale au
fost reluate cu o impresionantă perseverenţă în chiar interiorul trupelor ardelene
prizoniere, care au obţinut într-un târziu
acordul Rusiei de a le asigura, în lagărul
de la Darniţa din Ucraina, un spaţiu de
pregătire militară în vederea angajamentelor viitoare, iar de acolo au plecat spre
Bucureşti scrisori şi apeluri pentru a fi
acceptaţi în rândurile armatei regale. La
3/16 aprilie 1917 a fost lansat chiar un
important manifest, tipărit şi difuzat în
română, franceză şi rusă, către puterile
aliate, prin care conducătorii militari şi
soldaţii acelui lagăr solicitau imperativ
participarea la lupta comună, în propoziţii însufleţite patetic de un setiment
naţional cu adevărat înălţător. Putem citi
acolo propoziţii ca acestea: „Astăzi, când
noi, românii, ca celelate neamuri şi alte
naţii subjugate, ne-am convins definitiv
că nouă ca români nu ne mai este posibilă
existenţa în cadrele statului austro-ungar,
noi care în limbă, în cultură, în structura
socială şi în întreaga fiinţa noastră etnică şi
politică formăm un trup unic şi nedespărţit
cu toate celelalte părţi constitutive ale
naţiunei române, cerem cu voinţă nestrămutată încorporarea noastră la România
liberă pentru a forma împreună cu ea un
singur stat naţional românesc, pe care îl
vom zidi pe bazele celei mai înaintate
democraţii. // Pentru acest ideal ne punem
în cumpănă tot ce avem, viaţa şi averea
noastră, femeile şi copii noştri, viaţa şi
fericirea urmaşilor noştri, şi nu ne vom
opri până ce vom învinge ori vom pieri.”
La 4 iunie 1917 un prim corp de volutari
era întâmpinat entuzist în gara Chişinău,
peste trei zile erau la Iaşi...
Dar unul dintre documentele cele mai
răscolitoare amintit cu această ocazie a fost
şi scrisoarea unui ţăran-soldat, provenind
din satul Geoagiu de Sus, judeţul Alba, pe
nume Augustin Roşianu, adresat primului
ministru Vintilă Brătianu, care exprimă,

mai mult decât orice alt document, starea
de spirit de exaltare naţională autentică
a momentului, contrazicând propaganda oficială maghiară ce răspândea ideea
că românii din Transilvania nu doreau
Unirea – idee prelungită, din nefericire,
şi astăzi de câte un istoric român dispus
să „demitizeze” orice, după moda încă
de succes a zilei. Vibrantul document e
redactat cu stângăcia omului simplu, neajuns la şcolile cele mari, însă mare prin
sufletul idealist, ţinuta etică exemplară
şi spiritul de sacrificiu de o luminoasă
nobleţe. Iată un fragment, transcris cu
greşelile de ortografie ale expeditorului,
care nu mai contează, căci autenticitatea
mesajului învinge orice pretenţie formală
pedantă:
„Domnului Ministru de Război român,
V. Brăteanu,
Eu, Augustin Roşianu, din comuna
Joajiul de sus, poşta Teiuş, fostam soldat
austriac în al 50-lea Infanterie Regiment
din Alba Iulia Transilvania.
Deci viu (să vă aduc) la cunoştinţă că
multe întrebări eu am făcut din luna lui
Ianuarie anul de faţă pi la toţi comandanţii ce i-am văzut şi i-am întâlnitu pe
aiceea prin Rusia şi am trimes cărţi şi la
consulul D-voastră din Petrograd şi pi la
tipografiile româneşti de prin Basarabia.
Rugatuneam în tot felul ca să ne dea sfatul
şi îndrumare cum să putem ajunge, ca de
bună voie, soldaţi în armata română şi
până astăzi nici un răspuns nu am primit
de la nimenea. Şi nu mă pot odihni în
gândul meu şi dorinţa mea cea mare faţă

de neamul nostru şi faţă de patria noastră
românească. Cât ştiu eu adevărul că în
zilele de faţă ce se petrece în lume, este
mare lipsă de braţe luptătoare contra duşmanilor noştri, cari caută să ne nimicească.
Şi acuma m-am hotărât eu singur să mă
adeveresc la înalta faţă a Excelenţei sale
Brătianu şi la înalta căpetenie de război
român, cu câteva rugări.
1. Mă rog să faci înştiinţare la înalta
căpetenie a Rusiei să mă elibereze din
prizonieri şi să mă lase a veni în armata
română.
2. Şi de domnul Excelenţa Sa Brătianu
să mă primească ca un fiu al patriei şi al
neamului sub comanda sa românească,
că eu voi fi cel mai bun supus al patriei
române, după ştiinţa şi puterea mea.
3. Şi dacă nu se poate împlini din ceva
cauză dorinţa mea ca să vin în persoană
ajutor D-voastră, vă rog să î-mi trimiteţi
adresă curată că la ce-adresă şi unde primiţi D-voastră împrumutul de războiu
de la ţăranii români, că şi eu de astăzi
înainte voiesc cu din cât am putere după
sudoarea mea de un an de zile prizonier
şi după munca mea din cei 70 copeici la
zi să mă îmbrac din ei, adecă vesminte
pentru mine, am adunat 75 de ruble şi din
acestea de bună voia mea dau 50 ruble
împrumut statului nostru românesc.
4. Şi dacă nu voiţi ca împrumutu de
războiui să primiţi de la mine, vă rog daţimi
adresa dela crucea roşie românească ca săi
trimit acolo ajutor fraţilor mei români care
sau vărsat sângele şi sau nenorocit pentru
mine cel din Transilvania să mă elibereze.
Mai departe vă rogu fievă aminte din mica
FOTOGRAME | NICOLAE RĂILEANU

Apusul unei epoci. Andrei Lupan nu mai este „spiritul tutelar” al USM. Adunarea Generală a Scriitorilor (1987)

mea epistolă care au am scris-o, cu cel mai
curat scopu şi gând, căci cum aşi putea eu
să vă ajut în ziua de astăzi la necontenita
muncă a Domniilor voastre care o aveţi de
faţă şi cu înalt chip şi privinţă afară din
ce eu am scris nu ştiu şi nu vă pot ajuta
fără numai aşa.
5. Şi vă scriu drept ca să ştiţi, că scopul
meu şi la sute de fraţi români prizonieri
este că, dacă nu vom putea ajunge noi cu
ori şi ce scop de ajutor la D-voastră, noi
când se va pune pace în toată lumea, noi
voim veni în acel teritor pământ unde va
stăpâni România. Dară unde va stăpâni
duşmanul nostru, până ce ne stă capul
sus niciodată nu vom intra şi mai ales
eu unul nici-decum în veci. Şi dacă nu ne
veţi voi să ne primiţi pe pământul românesc, vom rămânea aicea şi apoi mulţi vor
trece în America, dar să ne stăpânească
Austro-Ungaria niciodată.
Căci slab român va fi acela care să încrede că ungurii vor da dreptul naţional,
fără ştiu că cu acele drepturi vom fi cu mult
mai rău decum a fost, dacă Transilvania
nu va fi luată de România.
Dară Dumnezeu să vă ajute în scopul
şi gândul pe care îl aveţi.
Trăiască România şi întovărăşiţii ei.
Augustin Roşianu, Prizonier din Transilvania în Rusia.”
Nu mai e nevoie, cred, de niciun comentariu, pentru a măsura distanţa enormă ce desparte ruşinoasa demisie etică a
clasei politice româneşti, cu manifestări
consternante, în chiar anul Centenarului
Marii Uniri. Tot aşa, cum absenţa culturii istorice a prea multor români de
azi, din toate păturile sociale, cauzată
de un învățământ grav deficitar, dirijat
de oameni incompetenţi şi iresponasbili,
poate da măsura acestei triste degradări
a conşiinţei noastre naţionale. Un ţăran
soldat dintr-un sat apropiat (ce coincidență simbolică!) de viitoarea capitală a
Marii Uniri poate fi, iată, exemplul adânc
mustrător, de exemplară chemare la o
ordine morală înaltă, pentru biata, jalnica
lume în care am ajuns să trăim acum. Şi
nici basarabenii noştri nu (supra)vieţuiesc,
din nefericire, într-o altfel de lume... Ca
să ne mai deşteptăm, totuşi, cum zice
Imnul, e bine să mai scoatem de prin arhive asemenea texte fără peceţi de mari
Cancelarii. Cel reprodus mai sus îmi pare
că se întâlneşte peste secole cu cea mai
frumoasă, cred eu, propoziţie din limba
română, scrisă în veacul al optsprezecelea
de nobilul episcop blăjean exilat la Roma,
Inochentie Micu-Klein, reamintită cândva
de Lucian Blaga: „Nu poţi învia din morţi
decât din pământul patriei”...
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REFLEXE

ALTE
FRAGMENTE
de ANA BLANDIANA
(...) ”Generaţie” este o noțiune valabilă și chiar indispensabilă la 20 de ani, dar tot mai lipsită de sens și
chiar ridicolă mai târziu. La sfârşitul adolescenţei, solidaritatea de generaţie poate să fie colorată artistic, sau
politic, sau doar biologic, dar oricum ar fi, se dizolvă
cu timpul în nenumaratele nuanţe pe care înaintarea
în vârstă, în viață şi în artă le presupune. Curentele
literare, pornite întotdeauna din entuziasmul unei
generaţii tinere, sfârşesc prin a fi reprezentate doar
de câteva mari personalităţi care le-au supravieţuit
tocmai pentru că le-au călcat regulile. În ceea ce mă
priveşte, nu m-am simțit aparţinând niciunui curent,
niciunui grup și chiar niciunei generaţii, de foarte
devreme.
(...) Cu cât o societate e mai normală, mai echilibrată,
mai armonioasă, cu atât datoria scriitorului faţă de
ea este mai mică, aș spune chiar că în acest caz –
destul de puțin probabil, de altfel –, are dreptul s-o
ignore. Dar cu cât societatea căreia îi aparţine este mai
nefericită, mai aberantă, mai absurdă, cu atât el este
mai obligat să devină căutătorul ei de sens, interpretul ei în lumea ideilor, purtătorul de cuvânt al celor
care suferă. De altfel, nimic nu se petrece programat,
reacţiile se așază de la sine după anumite linii de forță,
precum pilitura de fier după liniile de fortă ale câmpului magnetic. Iar un mare scriitor este cel care are
curajul să coboare în realitate până în punctul în care
poate să creeze o irealitate în stare să o concureze.

fireşti, nemiraculoase, fără impactul emoţional al celorlalte. De altfel, marea deosebire între călătoriile din
tinerețe și cele de acum este și calitatea mea în cadrul călătoriilor. Înainte nu mă știa nimeni, nu se uita
nimeni la mine, aveam fantastica libertate de a privi și
contempla lumea prin care treceam. Acum sunt mereu
privită, cu lumina reflectoarelor pusă în ochi, suită pe
podiumul lecturilor publice, tensionată de emoţia conferinţelor. Chiar dacă toate sunt de bine, responsabilitatea a înlocuit plutirea, reprezentativitatea a înlocuit
bucuria.
(...) Crearea primului Memorial al Victimelor Comunismului din lume – nu numai ca o instituţie de
resuscitare a memoriei colective și de reașezare a
istoriei recente între coordonatele adevărurilor fără
de care nu ne vom putea reconstrui, ci și ca o asezare
a suferintelor româneşti într-o ordine a demnităţii și
recunoașterii europene – a fost un efort și o muncă
enorme, pe care le-am făcut împreună cu soțul meu,

și care s-au opus, în cazul fiecăruia dintre noi, muncii
literare într-un mod dramatic și extrem de păgubos
pentru destinul nostru literar. Asta nu inseamna că nu
am mai scris și nu am mai publicat, dar percepţia publică nu a mai pus accentul pe istoria literară. Istoria
propriu-zisă a trecut în prim-plan.
(...) Am simţit mereu nevoia să cobor în realitate mai
adânc și mai exact decât îmi îngăduia poezia (care are
intotdeauna – și cu cât e mai adevarată – puterea de
a scăpa determinărilor de timp și de loc). Soluția era
proza, care în plus mi-a dat întotdeauna sentimentul
creației, în sensul că eu eram creatorul, în timp ce în
poezie lucrurile sunt mult mai greu de definit – acolo
“vocea zeului”, pe care o auzea şi Socrate, e mult mai
stăpână. Visez să revin și la scrierea prozei, nu numai
pentru că visez carţi, ci și pentru că visez liniștea în
care se pot scrie cărţile. Vorbesc despre cărţile de
proză, pentru că poemele se scriu fără condiţii și fără
să te întrebe dacă ai timp sau nu pentru ele.

EVENIMENTE EDITORIALE

(...) Nimic sau aproape nimic din ce-am făcut n-am
hotărât să fac. În literatură, chiar mai puţin decât în
viaţă și in poezie. De altfel, în ceea ce mă privește,
diferența dintre destinul uman și cel literar este minimă.

ION DRUȚĂ
CĂSUȚA DE LA RĂSCRUCE

(...) Acum nimeni nu mai interzice nimic, dar această
libertate este și o formă de indiferenţă. O poezie interzisă era o poezie mai importantă decât una de care
nu îi pasă nimănui. Din păcate, adesea indiferenței
societăţii, artiștii îi răspund cu propria lor indiferenţă.
Ceea ce nu e o soluţie, nici pentru artă, nici pentru
societate. Cred încă – așa cum am crezut întotdeauna – că materia primă cea mai potrivită creației este
suferinţa și cred că există încă suficientă suferinţă
în lume pentru a naşte frumusețe. Zeii au inventat
nenorociri pentru ca generaţiile următoare să aibă ce
cânta, spunea Homer. Nu e pentru prima oară când
citez acest vers.

„Trăiam într-o lume a mea, care nu avea nimic comun cu mediul înconjurător. Deşi locuiam în
Chişinău, mi-am luat satul cu mine. Nu neapărat satul natal. Aveam satul visurilor mele. Fiecare
trăieşte în două sate. În cel pe care îl are şi în cel pe care ar fi vrut să-l aibă. Eu unul locuiam deja în
cel de-al doilea sat al meu. Acolo eram absolut liber. Scriam ce-mi venea în vârful peniţei, nu-mi
era frică de nimeni şi de nimic. Tocmai asta şi deranja autorităţile. Încolonarea era doar începutul
operaţiei. Principalul lor scop era să fiu scos din satul visurilor mele. Mi se cerea, mi se sugera, mi
se făceau aluzii. Şi editura, care nu-mi mai dădea traduceri, şi revista «Nistru», care nu-mi publica
nuvelele, şi radioul, care se făcea a uita că mi-a cerut două povestioare scurte, toţi îmi sugerau,
oarecum, că situaţia se va normaliza îndată ce voi părăsi cel de-al doilea sat al meu...”

(...) Înainte de ‘89, mai precis în jurul anului 1968, atunci când am putut călători, călătoriile au fost adevărate
experienţe existențiale nu numai pentru că eram
tânără și descopeream astfel frumusetea și cultura
lumii, ci și pentru că a putea pleca era un noroc și o
întâmplare despre care nu ştiam niciodată dacă se va
mai repeta vreodată, deci fiecare descoperire avea aura
fructului interzis și a fericirii nerepetabile. Călătoriile
erau ieşiri nu din turnul de fildeș (n-am avut niciodată
așa ceva), ci chiar din viaţa și din lumea mea, păstrate
mereu ca un termen de comparație. Acum călătoriile
sunt fragmente din viața mea, uneori interesante,
alteori nu, uneori plăcute, alteori nu, dar întotdeauna

CHIȘINĂU, EDITURA CARTIER, COLECȚIA „POPULAR”, 2018
MEMORII

Ion DRUȚĂ

DUMITRU CRUDU
FAŁSZYWY DYMITR /FALSUL DIMITRIE/ ANTOLOGIE DE VERSURI

GDANSK, EUROPEJSKI POETA WOLNOŚCI | INSTITUT KULTURY MIEJSKIEJ, 2018
TRADUCERE ÎN POLONEZĂ DE JAKUB KORNHAUSER ȘI JOANNA KORNAŚ-WARWAS
„Poemele lui Dumitru Crudu sunt idile moderne sau, mai degrabă, visuri la o idilă, cu muza, iubita,
uneori cu jucăria erotică, în rolul principal. Aparent, în această poezie nu se întâmplă nimic.
Personajul care populează textele contemplă gândaci și fluturi, paște porci și… scrie poeme despre
toate astea. Dar totul ascunde în sine o singurătate profundă, nevoia de a avea aproape o altă ființă
umană. Dimitrie – un alter ego al autorului sau reflectarea diformă a acestuia –, construit oarecum
schematic, are nevoie de foarte puțin pentru a fi fericit. După ce citești mai multe poeme despre acest
eu rătăcind prin camerele pustii ale vieții sale, ai un sentiment de preamult, care îți provoacă o ușoară
iritare, dar această iritare merge mână în mână cu admirația și invidia. Merită să te împrietenești cu
Dimitrie – un antierou într-o epocă în care pragmatismul este valoarea supremă.”

EDITORUL
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IN SFUMATO
de EUGEN LUNGU

VÂNĂTORI
ÎMPĂRĂTEŞTI
(II)
T

ema vânătorilor de libertate a preocupat deopotrivă şi prozatorii din
RSSM. O nuvelă-model în acest sens
este Plecarea lui Tolstoi de Ion Druţă (în
unele volume a intrat şi cu titlul Întoarcerea ţărânii în pământ). Iniţial, autorul a
„turnat” ideea în forma unei piese scrise
la comanda lui Andrei Popov, regizor-şef
la Teatrul Armatei (Moscova). Druţă îşi
aminteşte: „… Popov de la Teatrul Armatei
mă telefonează aproape zilnic, îmi cere
piesa. O am gata, dar ceva nu-i ajunge.
Mai e nevoie de un foc interior, de o explozie” (Îngerul supravieţuirii). Scriitorul
trecea atunci prin momente foarte grele
– organele de partid din RSSM declanşaseră o adevărată vânătoare împotriva
lui. Romanul Povara bunătăţii noastre
fusese înaintat la Premiul de Stat al URSS.
Evident, nu de cei din republică, ci de
revista unională Drujba narodov. Bodiul
se dădea de ceasul morţii ca să împiedice
acest „sacrilegiu”. Semna el însuşi o scrisoare pe care o adresa lui Nikolai Tihonov,
preşedintele Comitetului pentru premii:
„Nicio organizaţie din republică nu
a avut şi nu are intenţia să înainteze la
Premiul de Stat lucrarea «Povara bunătăţii
noastre», deoarece în ea este prezentat un
tablou denaturat al realizării prefacerilor
socialiste în satul moldovenesc, iar aceste
prefaceri sunt prezentate ca fiind străine,
duşmănoase pentru ţăran, în roman este
denaturată politica internă promovată
de Statul sovietic după război, se afirmă că între cadrele de partid, sovietice,
administrative şi ţărani exista o înstrăinare profundă, iar contradicţiile de clasă
sunt înlocuite cu ideea pseudoumanistă
a unităţii oamenilor, de apartenenţa lor
socială. În lucrare se manifestă compasiunea autorului faţă de ofiţerul român,
nu se face o deosebire tranşantă între
Armata Sovietică şi armata fascistă a lui
Antonescu”.
Ultimul alineat din scrisoare viza şi
noua piesă a lui Druţă, considerată mai
dăunătoare chiar decât romanul:
„În prezent, I. Druţă a pregătit şi propune spre publicare piesa «Semănătorii
de zăpadă», care din punct de vedere
ideologic-politic este şi mai dăunătoare
decât lucrarea «Povara bunătăţii noastre». Şi
este de neînţeles de ce în redacţia revistei

«Drujba narodov», la Uniunea Scriitorilor
din URSS, la Comitetul pentru premiile
Lenin şi pentru premiile de Stat ale URSS
în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii
operele lui I. Druţă găsesc o susţinere atât
de activă, dăunând prin aceasta procesului de dezvoltare a literaturii sovietice
moldoveneşti şi activităţii de educaţie
ideologică în rândul oamenilor muncii”.
Scrisori similare, telefoane de ameninţare, presiuni prin sus-puşii de la CC al PCUS
invadaseră redacţiile, editurile, teatrele,
Ministerul Culturii din capitala URSS. Kulturnicii din Moldova aveau pretenţii faţă
de filmul Ultima lună de toamnă, faţă de
roman, piese etc. Druţă s-a trezit „încolţit”
de cei de acasă – moscoviţii se apărau de
clica lui Bodiul cu toate puterile. La un
moment dat, Andrei Lupan, susţinătorul
lui Druţă, l-a prevenit: cei din Chişinău
„i-au şi pregătit volcii bilet”1.
Tot atunci, „Elizar Malyţev, secretarul
organizaţiei de partid a scriitorilor moscoviţi, […] din viţă de lipoveni, talentat,
şiret, cu un pronunţat simţ al umorului”
constata şi el ceva similar:
„– Друг, тебя обложили как вол-ка. Махни
через флажки.
– Kак?
– Оторвись от них. Найди сюжет не
связанный с Молдовой. Дай нам возможность
послать куда подальше этого вашего Бадюла,
или как там его…”

Expresia a sări peste steguleţe („махнуть через флажки”) este din jargonul
cinegetic: vânătorii de lupi înconjoară, de
regulă, locul vânătorii cu o sfoară lungă de
care sunt legate steguleţe roşii. Steguleţele
sperie fiarele, acestea neîndrăznind să sară
peste ele, rămânând astfel în teritoriul
marcat. E un instinct nefast pentru lupi,
animalele devenind în felul acesta ţinte
sigure pentru vânători.
Un subiect nelegat de Moldova era
plecarea lui Tolstoi. Dar piesa nu-i ieşea
autorului, eboşa nu avea un resort viu
în ea, ceva nu se lega, cum mărturiseşte
Druţă în Îngerul supravieţuirii: „Şi tocmai
în acele zile poetul Andrei Voznesenski
mă invită la Taganka, la un spectacol
montat de Liubimov după versurile sale.
Nu mai ţin minte cum se numea spec-

tacolul şi despre ce era vorba, dar m-a
cutremurat Vladimir Vâsoţki, ieşind în
scenă cu renumita sa baladă Vânătoarea
de lupi (Идет охота на волков)”. Versurile baladei sunt extraordinare – Vâsoţki,
trubadurul niciodată agreat de putere,
se simţea el însuşi vânat şi gonit în zona
moartă marcată de steguleţe. Spectatorii
nu aveau niciun dubiu cine era alegoricul
lup din cântecul bardului:
E în toi vânătoarea de lupi, e în toi
Cad pe rând fiare mari, pui de lapte iar cad,
Strigă aprig gonaşii, bat potăi în zăvoi,
Arde-n sânge zăpada, steguleţele ard.
Avem ghearele tari şi măsele ca fierul
Dar de ce, cap al haitei, răspunde-mi acum,
Nu sărim peste steaguri, ci lăsăm ca oţelul
Să ne bubuie-n piepturi cu moarte şi fum.
Peste sfoara ce arde ca fierul încins
Lupul nu va sări – ce orândă umilă!
Veacul meu s-a sfârşit, în cătare sunt prins
Şi hăitaşul zâmbeşte ţintind fără milă.

Versurile actorului îi sugerau lui Druţă
o nouă linie de subiect pentru piesă – un
lup bătrân e hăituit de vânători:

„Şi iară lupii cu destinul lor vin de se
împletesc cu destinele noastre. Ce-o fi
vrut ei de la mine? Mai întâi Malyţev mă
sfătuieşte să sar peste steguleţele roşii,
apoi Lupan cu volcii bilet, acum Voznesenski. Îngerul supravieţuirii trage perdeaua, și îmi răsare deodată, strecurându-se
printre tufişuri, abătut, amărât, sătul de
toate, bătrânul lup… Era tocmai ceea ce
îmi lipsea în eposul tolstoian. LUPUL! În
câteva zile piesa fiind gata, dau fuga cu
ea la Teatrul Armatei, care de atâta amar
de vreme o tot aşteaptă…”
Tolstoi, personajul lui Druţă, trecea
printr-o fază grea a vieţii sale: cei de acasă, în primul rând soţia, nu-l înţelegeau
şi bătrâneţea sa se consuma în nenumărate certuri care îi făcuseră existenţa un
calvar. Biserica rusă îl anatemizase, ideile
scriitorului erau supuse criticii în presă. Această situaţie dilematică a marelui
clasic era augmentată prin noua linie de
subiect – cea a bătrânului lup vânat cu
ardoare de toţi. Trasând o paralelă între
cele două suflete prigonite, Druţă sporea
astfel dramatismul istoriei. Subiectul era
adaptat şi în proză: „Stolurile de ciori,
fireşte o fi văzând ele de acolo, de sus,
rânduri nesfârşite de ostaşi cu arma la
şold, vânători puşi la pândă, jivine gonite,
înfiorate, şi, văzându-le pe toate astea,
ciorile visează hoituri, rotesc deasupra
pădurilor croncănind întruna. […] Făcând
o cale lungă şi istovitoare, lupul, în cele
din urmă, a ajuns la zimţurile de piatră
după care cernea [se căsca] prăpastia 2.
Aicea se sfârşea totul. În faţă îl aştepta
moartea şi ceea ce venea din urmă tot
moarte era” (Întoarcerea ţărânii în pământ).
Nu cred că vom greşi, dacă vom presupune astăzi că paralelismul în nuvelă
era de fapt triplu: tematica lucrării îi era
dictată lui Druţă de întortocherile propriei
biografii – махнуть за флажки никак не
удавалось…
În 1985, Vladimir Beşleagă publica Sânge pe zăpadă (volumul I al unui roman
istoric conceput ca trilogie). Personajul
central al prozei era Miron Costin, cronicarul şi poetul care pierea – nevinovat! – în
urma unei vânători domneşti. Logofătul
devenea victima nesfârşitelor intrigi care se
urzeau între curtea domnească şi clanurile
boiereşti. Asasinarea lui Costin de către
tatăl necărturar al lui Dimitrie Cantemir
este un act emblematic pentru întreaga
noastră istorie: cinismul, setea de putere

FOTOGRAME | NICOLAE RĂILEANU

Mihai Cimpoi, Ion Vatamanu și Ion Gheorghiță plecând la Moscova la invitația lui Emilian Bucov,
căruia urma să i confere titlul de Erou al Muncii Socialiste (1979)
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şi – mai ales! – ignoranţa coalizau în mod
perfid pentru a pierde una dintre cele
mai luminate minţi ale ţării.
Antagonismul pare etern: pe de o parte,
omul cărţii îşi asuma întreaga responsabilitate pentru cele puse de el pe hârtie
– personajul lui Beşleagă subliniază asta
de câteva ori – „Eu voi da seama de ale
mele, câte scriu…”. „M-am ferit să scriu
o viaţă a sa romanţată, anticipă autorul
romanului. Am ţinut să-l surprind în momentul suprem. Faţă în faţă cu propria
conştiinţă de om şi patriot, cu crudul şi
implacabilul Destin”.
Pe de alta, cei care îl vânează şi îl vor
suprima nu au remuşcări, nu suferă de
complexe, nu suportă riscuri, decât poate
cele morale, istorice, evident postume.
Sigur, că Vladimir Beşleagă ataca acest
etern conflict sub unghiul actualităţii.
Scriitorul, după cum pomeneam şi la începutul acestor note, avusese nenumărate
ciocniri cu cenzura sovietică (Zbor frânt
a trezit mari suspiciuni, Nepotul, apărut
cu titlu schimbat – Acasă – a fost re-croit
de n ori; scris în anii ‘60, romanul Viaţa
nefericitului Filimon era publicat abia
peste două decenii). Materia cărţii era
deci gândită din start dintr-o perspectivă
polemică: „actualizarea istoriei şi istoricizarea actualităţii”. O tendinţă clar expusă
în argumentul ce preceda romanul însuşi.
Miza prozatorului era dublă – să dezvolte
literar o temă ce frământa scriitorimea
supusă unor restricţii doctrinare şi să
resuscite interesul cititorului pentru o
istorie pe care ştiinţa sovietică o învăscuse
în falsuri: „Ce e un om fără cunoaşterea
celor ce-au fost? Ce e un popor fără cunoaşterea istoriei?” scria Vladimir Beşleagă
în acelaşi argument.
Prin forţa împrejurărilor, următoarele
volume ale serialului istoric au apărut
abia în mileniul trei.

SCRIITORI „VÂNĂTORI”

E

xemplele de mai sus demonstrează
că nu am avut o literatură mălăiaţă
şi obedientă, ci una care s-a opus
activ, prin mijloacele şi instrumentarul
din dotare, realismului socialist doctrinar. Există însă şi o altă parte a medaliei,
una ruşinoasă de tot – când scriitorii, din
invidie, oportunism sau din simplu „interes sportiv”, se înscriau ei înşişi printre

hăituitorii oficiali. Fenomenul e specific
regimurilor comuniste. E destul să invocăm aici cazurile Pasternak sau Soljeniţân,
când cei mai activi acuzatori ai disidenţilor s-au dovedit a fi colegii de breaslă.
Prin asemenea „servicii” aduse puterii
s-au „remarcat” Eugen Barbu şi complicii
săi de la Săptămâna. La fel Mihai Beniuc
care a fost piaza rea pentru memoria lui
Lucian Blaga.
Şirul nelegiuirilor comise de condeieri
vânduţi sau presaţi de autorităţi să „ia
atitudine” ar putea începe tot cu momentul George Meniuc. În anii imediat
postbelici era frecventă practica „înfierării
tovărăşeşti” a colegilor de breaslă, un fel
de tribunale inchizitoriale, în care victime
sigure erau mai ales basarabenii. Se bănuia
că în aceştia mai mocneşte ceva din vechea
ideologie „burghezo-moşierească” română.
Atacurile erau declanşate de „stângomălurişti”, „puri” ca ideologie, dar absolut
nuli în plan literar. Erau atacuri „în haită”,
derivând din cea mai neagră slăbiciune
a insului uman – pizma răuvoitoare. În
ultimii ani, istoricii au readus în atenţia
noastră procesele-verbale ale acelor şedinţe, adevărate pagini ale ruşinii. Citez din
lucrarea Valentinei Ursu Politica culturală
în RSS Moldovenească, 1944-1956, Pontos,
Chişinău, 2013: „La 25-30 septembrie 1946
a avut loc o şedinţă a scriitorilor şi oamenilor de artă din Chişinău cu genericul
«Pentru calitatea ideologico-artistică a
literaturii şi artei». În discursul secretarului CC al PC(b) din Moldova, N. Koval, în
mesajul reprezentantului CC al PC(b) din
toată Uniunea, F. Butov, au fost «scoase în
vileag» manifestările «înrâuririi burgheze»
în creaţia lui G. Meniuc, L. Deleanu, Em.
Bucov şi D. Vetrov. În cuvântările a încă
21 de persoane, printre care I. Canna, B.
Istru, L. Corneanu, A. Lupan ş.a., au fost
stigmatizate manifestările «înrâuririi burgheze» în creaţia scriitorilor expuşi criticii.
Bunăoară, I. Canna îl acuza pe G. Meniuc
că «opera lui literară este dăunătoare,
de calitate proastă, decadentă», dar şi
pentru faptul că «ideologia lui G. Meniuc,
precum şi principalele calităţi ale creaţiei
s-au manifestat pe deplin încă până la
eliberarea Basarabiei». În acest context,
I. Canna aduce următoarele exemple: în
volumul Imagine şi artă [corect: Imaginea
în artă – e.l.], editat în anul 1938, G. Meniuc «are concepţii asemănătoare» cu ale
profesorului Universităţii din Bucureşti,
Lucian Blaga, iar cartea Interior cosmic
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Cu același prilej și cu același tren, „Moldova”, călătoresc la Moscova scriitorii
Arhip Cibotaru și Simion Cibotaru (1979)

este publicată la Editura «Viaţa Basarabiei»,
al cărei director era Pan Halippa – «un
naţionalist moldo-român ferm». I. Canna
a recomandat ca scriitorul G. Meniuc,
precum şi L. Deleanu şi D. Vetrov să fie
excluşi din rândurile Uniunii Scriitorilor,
în baza articolului 2 al Statutului acestei
organizaţii, potrivit căruia membrii Uniunii pot fi scriitorii «ce se află pe poziţiile
puterii sovietice şi participă la construcţia
socialistă»” (p. 48-49).
Peste câteva săptămâni, sarabanda
culpabilizatoare se reia: „La 18 octombrie
1946, are loc o şedinţă dedicată examinării
lucrărilor scriitorului G. Meniuc, unde B.
Istru, A. Lupan, R. Portnoi, M. Kahana, A.
Gujel, I. Barjanski au scos la iveală «metehnele» scrisului colegului lor: «pustiul
gândirii literare apolitice» din «poezia
reacţionară» a poetului de până la «eliberare», mulţimea de greşeli ce «schimonosesc adevărul istoric» din Şoltuzul Graur,
«încercările de a trata teme contemporane
cu metode reacţionare, nepotrivite cu
epoca sovietică» etc.” (p. 50).
„Perseverenţa” hăitaşilor era ucigătoare: la 25 septembrie 1948, „şantiştii”
publicau în Sovetskaia Moldavia un articol distrugător ce viza iarăşi „devierile”
colegilor care incomodau mai ales prin
talent: G. Meniuc, Em. Bucov, A. Lupan, B.
Istru şi L. Corneanu. Articolul se intitula
Să dezrădăcinăm definitiv naţionalismul
burghez în creaţia scriitorilor moldoveni
şi mai era semnat, alături de ubicuul inchizitor partinic I. Canna, de I.D. Ciobanu
(da, da, bine cunoscutul „reformator” al
„linghii moldoveneşti”, zis şi I.D. Ceban)
şi de V. Egorov. (După asemenea şuturi
„patriotice” şi „frăţeşti” e cumva explicabil mobilul apariţiei „operelor” pe linie.
Toate după acelaşi calapod şi neapărat
în cheie partinică: Ţara mea, Pohoarnele,
Prier, Krasnodon ş.a. Cel care ar fi refuzat
înregimentarea putea să aleagă drept alternativă doar tăcerea. Dar asta însemna, de
fapt, figurat vorbind, moartea artistului.
Puţini au fost cei care s-au încumetat să
opteze pentru o soluţie atât de radicală.)
În cazul lui Meniuc, lungul şir al recriminărilor publice culminează cu „faimoasa” Plenară a CC al PCM din septembrie
1959, în urma căreia, cum menţionam mai
sus, scriitorul este destituit din funcţie.
La plenară, cel mai activ acuzator al redactorului-şef de la Nistru a fost Emilian
Bucov. Se pare că autorul poncifului Cresc
etajele îşi făcuse un hobby din acţiunile de
discreditare a poetului. În orice caz, acest
adevăr reiese dintr-un memoriu adresat de
Meniuc organelor cărora era turnat: „Буков
систематически расп ространяет обо
мне злостные обвинения: с трибуны IX
Пленума ЦК КП Молдавии, на последнем
открытом партийном собрании в Союзе
писателей Молдавии 24 октября с.г.
[1959], в печати (Молдова сочиалистэ,
Култура Молдовей), в беседах”. Chestia
nu era de glumă – la un moment dat,
Bucov declarase că el ar putea face ca
Meniuc să dispară cu totul din Chişinău!...
La limita inimaginabilului se dovedeşte
a fi alt caz – când un scriitor „vânat” cu
străşnicie de NKVD, devine el însuşi hăitaş.
E vorba de Nicolai Costenco, omul care
supravieţuise în unele dintre cele mai
oribile închisori staliniste şi care a fost
apoi surghiunit după Cercul Polar. Iată
ce îşi aminteşte în legătură cu aceasta
Ion Druţă: „În Moldova socialistă dau de
un articol al poetului Nicolai Costenco,
dedicat celor trei mari trădători de patrie

– Kuzneţov�, Soljeniţân şi Druţă. Primii
doi erau deja alungaţi peste hotare, se
sugera ideea că o fi venit rândul celui deal treilea. Stăteam năucit. Mai că m-aş fi
întors înapoi, dar cum să te întorci când
avionul zboară cu opt sute de kilometri
pe oră spre Chişinău? Veterinarul de la
Balta chiar că nu avea nimic sfânt în el!
Negăsind altă clientelă, îl angajează pe un
poet talentat, care fusese deportat pentru
o viaţă de om la urşii albi, şi acum, după
reabilitare – invitat să scrie asemenea
rânduri, mă rog, de ce nu…”
La fel de incredibilă pare şi „angajarea”
lui Vasile Coroban într-unul dintre cele
mai murdare jocuri ale puterii. Pentru o
gândire liberă şi o rostire la fel de liberă
– criticul n-a ezitat niciodată să-şi expună
franc părerile despre oricine şi orice –,
savantul a fost alungat de la universitate
şi de la academie, a fost mereu ţinut pe
tuşă şi intimidat în toate felurile posibile.
Tocmai de aceea gestul său e greu de
calificat. Se vede că asupra lui s-au făcut
presiuni puternice din moment ce accepta
să distrugă public – de pe „eşafodul” aceluiaşi oficios Moldova socialistă – volumul
Ornic al lui Pavel Boţu.
Ceva clacase în mecanismul de fier al
cenzurii şi Ornic-ul apăruse de sub tipar –
probabil funcţionase imaginea ireproşabilă
public a autorului ei, înalt demnitar de stat
şi mare şef literar. Retragerea plachetei din
librării şi biblioteci, după ce s-a constatat
ce texte subversive conţinea, ar fi provocat un mare scandal. Atunci s-a hotărât
nimicirea critică a volumului, în postură
de călău fiind ales cel mai credibil exeget
al momentului – Vasile Coroban. Care şi-a
exercitat cu brio funcţia încredinţată de
partidul ce-l persecutase permanent pe
el însuşi. Articolul distructiv apărea sub
titlul – corect partinic! – Funcţia socială a
versului în cotidianul Moldova socialistă
din 8 aprilie 1979.
Cazuri de acest fel nu erau rare. Se
practica mai ales turnarea direct la Secţia de ideologie a CC-ului, ceea ce trăda
o altă vocaţie a condeierilor basarabeni
– atracţia irezistibilă pentru cei „treizeci
de arginţi” pe care îi puteau lesne câştiga
chiar cu acelaşi condei cu care îşi semnau
şi opera. Doar că trebuia să-l prostitueze
niţel, ceea ce, în acele timpuri sumbre,
nu era o mare problemă. Sigur că nu era
vorba de bani concreţi, ci de un „credit
de încredere” deschis pe numele „binevoitorului”. Asta însemna „undă verde”
la edituri şi acces în presă, iar scriitorii
pe atunci erau plătiţi regeşte. Mulţi grafomani doar aşa se strecurau în planurile
editoriale. Prin intervenţie directă de sus.
Tipii urmau doar să aleagă – când să se
erijeze în fals pupăciosul Iuda, când în
gonaş fără milă.
Exemplele de mai sus sunt, cum ar
spune poetul, „a filei două feţe”. Ambele
vor intra în istoria literaturii din Basarabia
– una înnobilată de curajul, rezistenţa şi
spiritul de sacrificiu al scriitorilor nelipsiţi de verticalitate, iar alta, sombrând în
laşitatea neaveniţilor.
18 iunie 2018
Note:
1. Din ruseşte, ad litteram: „bilet (certificat) de
lup”. În Rusia ţaristă, paşaport cu o menţiune
specială care atenţiona organele de stat că purtătorul „biletului” nu e loial autocraţiei.
2. În textul rusesc, iniţial: „Дальше зияла пустота”.
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PORTRET ÎN SEPIA
LUCIAN VASILIU
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ronia și ludicul par să facă parte din
însăși schema ontologică a lui Lucian
Vasiliu, în ele se află ascuns codul
numeric personal al acestui reprezentant
de seamă al generației optzeciste („falanga moldavă”), „poate cel mai „livresc”
dintre confrații de generație” (Ion Pop).
Poet și personaj al vieții literare, aflat într-o permanentă condiție ludică pe care
și-a asumat-o existențial și poetic, Lucian Vasiliu este un iscusit constructor
de decoruri fanteziste și de somptuoase
jocuri asociaționiste, un profesionist al
circuitelor intertextuale. Omul cotidian
și poetul își duc deopotrivă viața într-un
regim al „diversiunilor” lingvistice, au o
plăcere ireductibilă de a deturna vechile
sensuri ale cuvintelor, de a extrage miracolul din faptul banal, livrând cititorului
și celor din jur sintagme memorabile,
butade și imagini insolite. Și unul, și
celălalt au mereu pe limbă și în vârful
peniței o ironie subțire, „mefistofelică”,
scoasă parcă de pe calapodul lui Caragiale. Efuziunile și gesturile parodice sunt
ale unui fermecător „coseur intelectual”,
combinațiile asociative amintesc de
jocurile lui Nichita Stănescu, cel din În
dulcele stil clasic și din Argotice, fanteziile lirice ne trimit cu gândul la onirismul
histrionic al lui Dimov.
Lucian Vasiliu este inventatorul unei
mitologii lirice personale, botezată de el
însuși monadologie (de la Mona-Monada,
cartea sa de debut, apărută în anul 1981)
și patentată ca atare de istoria literaturii
contemporane. Monadologia e un mit
ce a crescut și s-a extins în timp de la
o carte la alta, un tărâm enigmatic prin
care mișună misterioase personaje: șobolanii favoriți Bosch și Bruegel, mierla de
la Casa Pogor, Calul Orb, I-olanda, Prietenul Zeenumud, apostolul Luca, logofătul
Conachi, șarpele, bufnița, cârtița galbenă etc., etc., ale căror peregrinări prin
formele materiei și ale universului celular sunt în general cunoscute cititorului
avizat de poezie postmodernă. Omologat
de prestigioși critici literari ca deținător
al acestui brevet de monadolog, Lucian
Vasiliu a devenit astăzi unul din iluștrii
profesioniști ai corporației ludice, poet
(re)cunoscut al experimentelor insolite
și al „absurdităților calculate” (Eugen
Simion), preocupat să toarne viața în
tipare livrești și mitologia cotidianului –
în simboluri culturale.

VIAȚA ÎN TIPARE
LIVREȘTI
de ARCADIE SUCEVEANU
Poet al „textualismului instinctual”,
al confesiunii și biografismului din viața
imediată, Lucian Vasiliu a avut încă de
la debut o propensiune pentru exercițiul ludic-fantezist și imaginile de un
„suprarealism magic“ (Radu G. Țeposu),
provenite din impulsul dicteului automat, pentru asociațiile aleatorii, bizare.
De-a lungul timpului, aceste tendințe
s-au accentuat și s-au amplificat în volumele Despre felul cum înaintez (1983),
Fiul Omului (1986), pentru ca în Verile
după Conachi (1990) și în Lucianograme
(1999), dar mai cu seamă în volumul
proaspăt apărut, Cod numeric personal
(Editura Cartea Românească, București,
2018), ele să acapareze tot spațiul poeziei.
Poemele de acum sunt impregnate de
simbolistica vieții imediate, de elementul cotidian și autobiografic, și au o mai
accentuată implicație socială. Lucian
Vasiliu nu ratează nicio ocazie de a-și
transpune în versuri ironice și fanteziste
faptele trăite, impresiile din diversele
călătorii și dispute poetice, scrie, febril,
un „răspuns la invitația arhanghelului
Gabriel” de a participa la turnirul poetic
de la Efes, redactează un „reportaj” ludico-parabolic de la un recital poetic ce
a avut loc la Chișinău, intitulându-l, cu
perfidie ironică, Simfonia a 14-a sau lista
lui Vladimir Putin, fabulează sublim pe
marginea unui fapt banal cum este pierderea ochelarilor, comentează o partidă
de șah disputată între poetul Don Caesar
(Ivănescu) și fiul său Cezar, improvizează
un clip publicitar cu poetul Adrian Popescu, „albatros rănit pe țărm turco-grecesc”, dedică o „rugă burg-undă”, în două
variante, regretatului poet Iustin Panța,
prezintă o relatare de la un examen cu
profesorul Alexandru Călinescu și alta de
la o expoziție cu mașini de scris din casa
memorială „George Bacovia”, rememorează scene trăite cu prietenii săi „cândva
în Maramureș” ori în China sudică (ultima intitulată echivoc-subversiv Cambei,
cu George și Gheorghe), la Freiburg ori
Cluj, la Valea Vinului ori Vama Veche, își
face un insolit autoportret într-un lan de
porumb, ne transmite tot ceea ce vede
și simte în timpul călătoriei cu trenul
„Eminescu”, compune un superb acrostih
la Cernăuți etc., etc. „Harta geopolitică”
a poemelor apare acum nuanțată și mult
mai extinsă, în spațiul liric intră personaje noi, din istoria de ieri sau direct din

realitatea politică și literară actuală, cum
ar fi Diogene Laerțiu, Alexandru Ioan
Cuza, Vladimir Putin, Angela Merkel,
Ben Laden, Cioran, Evgheni Evtușenko, Nichita Stănescu, Laurențiu Ulici,
Virgil Mazilescu, Mihai Ursachi, „tatăl
interbelic” Ștefan și mama Elisabeta,
prietenii Matei Vișniec și Ioan Holban
(alias „Iohannis Holbanibus”), Gellu și
Cassian...
Lumea poeziei lui Lucian Vasiliu
este o lume construită din fragmente și
entități disjunctive, din colaje și imagini șarjate, o împletire a existențialului
cu livrescul, a simbolurilor realității cu
spiritul bibliotecii. Resuscitată, memoria
cultural-istorică a poetului (de-a dreptul
impresionantă!) aduce în spațiul poemului, oricât de extins sau de redus ar fi
acesta, o concentrație maximă de nume,
locuri, cărți, mituri, sintagme celebre și
aluzii livrești, arhaisme – toate formând
o materie ciudată, eteroclită. Poemul își
extrage seva atât din „viața trăită” cât
și din „viața citită”, se naște de regulă
ca o reacție la o întâmplare ori la un
fapt real, fără ostentație „poetică”, luând
de multe ori forma unui fragment de
jurnal intim sau a unui „reportaj” liric.
Iată, spre exemplu, cum este descrisă o
călătorie nocturnă cu trenul în apropierea Bârladului, localitatea de baștină a

autorului: „Privesc pe fereastra întunecată / orașul vegheat de Calea Lactee /
„Urmează Baaadul?” / întreabă prietenul
Ioan / – Da, / Urbea prin care curge
bizantină / apa care a inundat / bordeie, biserici, pivnițe – / apă a broaștelor
și a țiparilor, / a mâlului care a înghițit
migratorii // Târgul în care am descoperit / praful de pușcă, / praștia și boxul,
/ gimnastica și incunabulul // Burgul în
care mi-am tăiat degetele / cu briciul
suedez al bunicului interbelic // Orașul
în care am aflat / alte câteva cuvinte
pentru Dicționarul româno-turc / la care
lucrez încă de la Căderea Constantinopolului: / ișlic, mizilic, bucluc, harbuz,
ciorap, chiftea / mușteriu, havuz, casap, giumbușluc... // Cetatea în care am
schimbat șapte gazde, / îndrăgostit de
ușa casei parohiale de la țară / pe care
o port în spate / ca pe un palimpsest”
(Vedere din tren, noaptea). Sau să vedem
câte corespondențe eterogene și fanteziste, ce luxurianță de asociații poate
da naștere descrierea unei partide de
șah: „Joacă șah fiul Cezar cu poetul Don
Caesar... // Cele două câmpuri de dispută
/ se dispută / între piesele albe și piesele
negre // Îngerul alb de pe umărul negru
/ se confruntă / cu îngerul negru de pe
umărul alb // Fiul soarbe socadă dintr-o
cupă de argint. / Parcă am fi în Corint //
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Sincronizări: Arcadie Suceveanu și Lucian Vasiliu (2018)
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Cei doi Kaiseri acceptă schimb de nebuni – / unul dintre ei este livrat
spre desfătare / spectatorilor huni // Protestează, marginal, un pion: / se
aud focuri de armă / în Golful Piersic // Arbitrul Diogene Laerțiu / arată
cartonașul galben / intervine decisiv / în confruntarea dintre pătrate /
(se rostogolesc de pe tarabe / măslinele lui Socrate) // Un turn / taciturn
/ din cetatea Smyrna / propune remiza / – Pax romana – / Ave! / Curcubeul se sinucide / deasupra lacului Sfânta Ana” (Partidă de șah).
În mai multe poeme, Lucian Vasiliu descrie scene din „comedia
literaturii”, face trimitere la poezie și la „noua disciplină a cititului”, la
cărți vechi și incunabule, invocă zeii bibliotecii, retrăiește la modul
afectiv-imaginar secvențe cu prietenii poeți de azi și de odinioară. Sub
masca veselă a poemelor, ca în piesele lui Becket și Ionesco, se ascunde
tristețea și frustrarea. Decorul lor e viu colorat, grotesc, de teatru al
absurdului, recuzita e de kitsch postapocaliptic, replica e de naivitate
jucată, plină de calambururi suprarealiste, ca în această Declarație de
avere: colecția de chipiuri: „Basca mi-a fost dăruită în copilărie / de prozatorul John Steinbeck // Șepcile au aparținut proletarilor din familia
mea / păstrează vizibile pete de sânge / rezultate din nenumăratele
conflicte de stradă // Pălăria de apicultor / a uzat-o tatăl meu interbelic
– / a fost cumpărată la Cernăuți / în vremea studiilor sale interbelice //
Casca de soldat a bunicului / a fost salvată în vremea / asaltului de la
Soroca, pe malul Nistrului // Beretele, / tichiile, / turbanele, / țilindrele,
/ mitrele / au fost achiziționate cu diferite ocazii / de la târguri, talciocuri, bazare // Coiful de carton / datează din perioada în care jucam
rolul lui Don Quijote / pe scena școlii // Caftanul l-am primit premiu
literar la Tecuci / este replica celui purtat de poetul-logofăt Conachi,
/ pe când se pregătea să candideze la tronul Moldovei // Căciulița de
noapte a aparținut mătușii / lui Vasiliu-Birlic / cealaltă, lui Vasiliu-Bacovia // Boneta este moștenire de la medicul-scriitor / Vasile Voiculescu
/ din vremea când slujea la Spitalul militar din Bârlad // Fesul lui Ion
Luca Alui Caragiale a fost achiziționat / la o licitație publică, / după
căderea Zidului din Berlin // Jobenul mi-a fost dăruit de Matei Vișniec /
la plecarea lui definitivă din țară – locuia la demisol, / pe strada Galați
din capitală // Cușma lui moș Nichifor Coțcariul / a fost purtată un timp
de patafizicianul Luca // descrierea colecției va continua / după o pauză
de cafea armenească...”.
E adevărat, un astfel de „picnic” de sentimente și imagini insolite,
succedându-se caleidoscopic (schemă ironizată, într-un text mai vechi,
de Țvetan Todorov), acest „bazar sentimental”, cu aglomerări de obiecte
eterogene (așa cum scrie într-o cronică la carte Ion Pop în revista Steaua), derutantul amestec de epoci, mituri și religii ar putea crea, pentru
cititorul mai puțin avizat, un câmp de lectură nu tocmai accesibil.
„Mecanismele textuării” funcționează ireproșabil în toată cartea,
Lucian Vasiliu își trăiește actul poetic „în stare născândă” (așa cum
citisem undeva), cu totală dezinhibare și cu multă grație lirică. Tehnica
sa predilectă este cea a „perversiunii” ironice, cu deturnări de sens și
acrobații intertextuale. Limbajul poemelor e „coroziv” și reformator, de
un suprarealism avangardist. Dar „perversitățile” verbale sunt mai întotdeauna încântătoare la acest poet subtil și rafinat, conțin fast metaforic
și, mai întotdeauna, grație expresivă. Perceperea lor este una de noutate, „de teatralitate cumva adolescentină și proaspătă” , scrie Ion Pop.
Iată această Lucianogramă cotnariană, de o „bravadă simpatică” și cu
un abia sesizabil sfârșit metafizic: „Bate la ușă / fără de coasă / Doamna
senzuală precum / cocoșul de tablă de pe casă // Și ne întreabă / sfioasă:
/ - Domnule optzecist / (zice ironică, / mă descoasă...), / nu doriți să vă
servesc, amical, / cu un pahar de Tămâioasă? // – De Cotnari, tămâioasă,
/ Doamnă frumoasă? // Din struguri striviți sub călcâie / de fecioarele
boierilor mari // Bucuros de împărtășire, / Doamnă subțire! // Voi ciocni
cu paharul de mire!”
Lucian Vasiliu își trăiește poezia ca pe o stare de grație. Iar această evidență explică și de ce cărțile sale de poeme inedite apar la mari
intervale de timp. În ordine existențială, omul cotidian nu se diferențiază prea mult de poet. Demonul său ludic nicicând nu ațipește, mereu
improvizează în cheie ironică pe marginea discuțiilor ori faptelor de
cultură, dă spectacole de erudiție și inteligență, de zbor poetic înalt ori
de histrionism calculat. Poetul face parte din acea categorie de oameni
care știu să creeze în jurul lor un câmp energetic. Aflându-se mai mulți
ani în funcția de director al Muzeului Literaturii Române din Iași, a
reușit să restaureze Casa memorială „Vasile Pogor”, Conacul „Constantin Conachi”, a reașezat pe noi temeiuri activitatea muzeistică a altor
filiale din Moldova. Iar în ultima perioadă, a înființat o nouă revistă de
literatură, una dintre cele mai valoroase din țară, Scriptor, a relansat
într-o formulă nouă activitatea Editurii Junimea. Spiritul său cavaleresc
și o autentică vocație pentru prietenie (să fie posibil așa ceva în zilele
noastre?) surprinde pe cei ce reușesc să-l cunoască. Altfel spus, autorul
și poezia sa „fac una”.
De câte ori îi văd figura ascetică de viking („masca hirsută de viking”, scrie el într-un poem), sau, mai curând, de hidalgo postmodern,
mi-l închipui pornit într-o nouă, neîntreruptă, expediție prin misterioasele landuri utopice ale monadologiei sale – inconfundabil războinic al
falangei optzeciste, magnific deținător al ordinului „Lancea Utopică” al
noii poezii „texistențialiste”.
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ZECE VORBE
ALESE...

Z

ece vorbe alese de Ilan Șor, primarul
orașului Orhei, președintele Partidului
Șor, 20 iulie 2018:
Я обещаю: oни у меня будут висеть
на Арке. Каждый. (vizați: Andrei Năstase
& Maia Sandu, n.m.).
И kаждый будет делать с ними, что
посчитает нужным.
Потому что они негодяи. Сволочи,
негодяи, паскуды.
Задавим их, задушим!
Вы — негодяи и твари, и мы вас
задушим!
Они, я не побоюсь этого слова,
животные и мы их накажем.
Запомнитe, мы вас будем ждать
везде: у дома, в темных переулках и
соседям расскажем, кто вы такие на
самом деле.
Замочим их в сортире!
Закатаем в асфальт!
Мы будем их давить как последних
мышей под плинтус, чтобы эти твари
прятались от нас.
Zece vorbe alese de Andrei Năstase,
președintele Platformei DA, 20 iulie 2018
(răspuns):
Scoaterea în primă linie a lui Șor,
complicele său la furtul miliardelor de la
oameni, trădează nimicnicia, disperarea și
agonia dictatorului-pigmeu Plahotniuc, care
simte în ceafă vântul schimbării. Iritarea lui
este evidentă.
Înțelege că este vorba de zile până când
va da socoteală în fața poporului.
Scoaterea lui Șor seamănă, mai degrabă,
cu tabloul sinistru al ieșirii șobolanilor din
cala unei corăbii, când aceasta începe să se
scufunde.
Schimbarea se apropie.
Din limuzinele lor negre și blindate, păzite de zeci de gărzi de corp, vor ajunge în
pușcărie. Iar pedeapsa nu se va opri aici!
Va continua cu fireasca confiscare extinsă a averii lor, ilicit dobândite.
Greșeala fatală a acestor criminali cu
mai multe identități, a căror unică credință
sunt banii furați de la cetățeni, e că, ex-

ploatând sărăcia și minciuna, îi tratează pe
moldoveni ca pe niște proști.
Noi suntem buni, toleranți, răbdători.
Până la un punct. Dar proști nu suntem.
Iar Șor și Plahotniuc încep să priceapă
acest lucru.
Mai au foarte puțin timp să-și numere
zilele de „glorie”. Din păcate pentru ei, din
fericire pentru oameni și țară, poate doar
până la 26!
Am încercat, recunosc, să-l traduc pe
Șor. Am abandonat. Nu e rusa pe care o
știu.
Într-o democrație matură, politicienii,
probabil, evită asemenea discursuri.
Într-o democrație, oficialitățile (președintele parlamentului, premierul, președintele țării), cei 700 de primari s-ar disocia,
eufemistic vorbind, de acest discurs. Șor e
primar de Orhei.
Într-o democrație, liderii politici ar fi
obligați să taxeze asemenea discursuri. Și
Șor, și Năstase sunt lideri de partid.
Justiția independentă din RM, care a
demonstrat că este independentă în fața
presiunilor Parlamentului și oficialităților
UE, oficialităților americane, va trebui să
investigheze cazul de intimidare a politicienilor Maia Sandu și Andrei Năstase de către
primarul Ilan Șor, a jurnaliștilor, a iubitorilor de animale și a ONG-urilor ecologice de
către politicianul Ilan Șor.
Într-o democrație, venerabilii cetățeni
(cu ordine de stat & alte regalii și însemne
ale statului) ar fi luat, probabil, atitudine.
Parcă sunt o particulă elementară într-o
groapă de canalizație autonomă & autoritară, care a fost conectată de ceva timp la
rețeaua orășenească & democratică. Și după
un eseu epic de încremenire ne-am pornit!
Cu toții. Ne mișcăm spre lungul drum al
fericirii care ne așteaptă hulpav.
Niciodată libertatea n-a fost atât de
înălțătoare! Unii sunt primii. Dar nu e bai.
Mireasma e otova.
Și ne mișcăm.
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ÎNSEMNĂRILE
UNUI GUVERNATOR*
de CONTELE S.D. URUSOV

CAPITOLUL VIII
LUMEA BUNĂ CHIȘINĂUIANĂ.
OBICEIURILE. MORAVURILE

O

dată, când lua prânzul la mine,
generalul Kaulbars, care l-a înlocuit pe defunctul conte Musin-Pușkin la comandamentul trupelor
districtului Odessa, mi-a spus că, acum
27 de ani, el a mai fost invitat la prânz
la guvernatorul Șebeko și deja se apropiase de casa guvernatorului și chiar
văzuse prin ferestrele luminate cum se
așezau oaspeții la masă, dar a ajuns la
prânz cu mare întârziere. Trăsura oaspetelui s-a împotmolit în glod chiar în fața
casei guvernatorului, iar Kaulbars, ca un
ofițer fercheș din capitală ce era, nu se
hotăra să coboare din trăsură și să scufunde în noroiul de până la genunchi
cizmele sale de cavalerie și pantalonii de
călărie. A fost nevoit să aștepte până a
trecut pe alături un car cu doi boi care
l-au și dus pe oaspete până la poarta
guvernatorului.
În comparație cu Chișinăul de
atunci, cel de azi a devenit de nerecunoscut. Aleksandrovskaia, pe care se află
casa în care a poposit cândva în timpul
războiului cu Turcia Alexandru al II-lea
și în care a prânzit atât de nereușit
generalul Kaulbars, s-a transformat
dintr-o stradă periferică în una centrală.
La sud-vest de ea a crescut în 25 de ani
un orășel nou, cu edificii frumoase și
străzi drepte, cu plopi și salcâmi sădiți
pe margini. Casa pensiunii nobililor,
orfelinatul contesei Viazemski, clădirea
gimnaziului de fete numărul doi, muzeul zemstvei, noul sediu al administrației
guberniale, școala reală, gimnaziul de
băieți numărul unu ar fi făcut față chiar
și pe străzile capitalei. Trotuarele largi
erau menținute în ordine, iar partea
carosabilă a fost pavată cu dale de piatră. Pe bulevardul principal, trotuarele
erau atât de largi încât tramvaiul cu cai
nu mergea pe stradă, ci pe marginea
benzii destinate circulației pietonale.
Două săli de teatru, una în amfiteatrul Pușkin, alta la Adunarea nobililor,
dădeau posibilitatea atât de a avea la
Chișinău o trupă dramatică permanentă,
cât și de a le oferi spațiu trupelor de la
Odessa și din alte părți aflate în turneu,
care nu ne evitau niciodată când călătoreau la sud-vestul Rusiei.
Așadar, 140 000 de locuitori, șase
instituții de învățământ mediu de stat
și tot atâtea private, două teatre, câteva
cluburi, o grădină publică orășenească

vastă cu două restaurante și un sector
special în care se afla scena în aer
liber pentru așa-zisul ”cabaret” – toate
acestea arătau că Chișinăul nu este
un oraș dintre cele mai rele, iar în
comparație cu modestul și patriarhalul
Tambov mi se părea și mai impunător.
Un singur neajuns împiedica Chișinăul
să capete un aspect întru totul frumos
și să-i împace cu sejurul estival în oraș
pe cei care erau obligați de nevoie să
suporte căldura și praful orașului, fără a
avea posibilitatea de a beneficia în timpul verii de aerul curat și de răcoarea
unui țărm de mare sau a unei păduri de
munte. Este punctul slab al Chișinăului
– lipsa apei care, în râul Bâc, după cum
am mai spus, nu există deloc. Izvoarele ce alimentează apeductul orașului
furnizează zilnic circa 150 000 de vedre,
adică puțin mai mult de o vadră pentru fiecare locuitor al orașului – pentru
băut, pentru spălat și pentru stingerea
unui incendiu.
Eu nu sufeream din cauza căldurii pe
care o suport cu ușurință și deseori vara
mergeam pe jos pe la ora două de zi
în locurile publice pe străzile pustii ale
orașului, pe lângă casele cu obloanele
trase, prin care locuitoarele curioase ale
Chișinăului se uitau cu mirare la guvernatorul curajos și energic care nu se
temea de insolație și se ocupa de treburi
în timp ce doamnele chișinăuience îmbrăcate pe jumătate stăteau lângă ferestre, mâncau dulcețuri și beau după ele
apă rece. Însă un anumit atașament de
locul în care mi se întâmplă să trăiesc și
să lucrez și acea însușire care îi face pe
conducătorii guberniilor să considere
că totul îi privește mi-au îndreptat nu o
dată gândurile spre chestiunea aprovizionării Chișinăului cu apă.
Atunci când stăteam la cimitirul din
afara oraşului, lângă cavoul familiei
Catargi, de unde se deschidea o privelişte minunată a oraşului învăluit de praf
auriu sau mergeam într-un alt loc preferat de mine pentru plimbări, scuarul
Dubinski, din care se vedeau contururile
îndepărtate ale ramificațiilor carpatine,
visam deseori în maniera lui Manilov
cât de bine ar fi să trag la Chişinău apa
din Nistru, de la distanţa de 18 verste,
cât de mult s-ar fi transformat în cazul
acesta oraşul şi ce plăcut ar fi să am
mijloace multe pentru a-i dona primăriei, ca amintire despre mandatul meu de
guvernator, cele două milioane de ruble
necesare pentru apeductul nistrean.
Însă, „dată fiind lipsa soldurilor disponibile în mărimea necesară”, am fost
nevoit să-mi manifest grija de aprovizi-

onarea oraşului cu apă într-un mod mai
modest, distrugând obiceiul conform
căruia echipa de pompieri din localitate
îşi efectua în zilele cu arşiţă exerciţiile
în faţa locuinţei mele. De obicei, vara,
la ordinul poliţmaistrului, pompierii se
instalau în faţa casei guvernatorului şi
îi udau din abundenţă din furtunuri
acoperişul, pereţii, straturile de flori şi
grădina, după care într-adevăr se făcea
răcoare şi aerul din jurul casei devenea
curat şi aromat. Faptul că am pus capăt
unei atare risipe din rezerva de apă a
oraşului a produs în oraş o impresie atât
de bună, încât nu era cazul să regret
confortul pierdut.
Lumea bună chişinăuiană avea nişte
particularităţi care la început m-au
mirat întru câtva. (...) Potrivit părerii
generale, eu trebuia să mă deplasez prin
oraş nu altfel decât în trăsură, însoţit de
străjeri călări, cu poliţmaistrul în frunte;
nu mi se cuvenea să merg pe jos, iar
să intru în magazine şi să cumpăr ceva
era din partea mea o încălcare gravă a
regulilor de conduită. La costumul civil
pe care eu îl purtam adesea chişinăuienii, obişnuiţi cu un şir de guvernatori
militari, se uitau la început cu mirare.
O condamnau şi pe soţia mea pentru
că, necunoscând obiceiurile din partea
locului, umbla prin magazine, îşi alegea
acolo mărfurile şi dădea și bani pentru
ele. După cum aveam să aflăm, o doamnă care se respectă putea doar să vină
până în faţa magazinului cu trăsura, iar
vânzătorii trebuia să-i aducă mostrele.
După ce îşi alegea tot de ce avea nevoie,
cumpărătoarea nu putea să-şi ia cumpărăturile, care îi erau trimise acasă. Se
pare că bunele maniere cereau ca banii
pentru marfă să nu fie plătiţi imediat
ce aceasta era adusă şi în orice caz se
considera cu mult mai decent să nu
plăteşti de îndată ce luai marfa decât să
te grăbeşti cu plata.
La Chişinău se obişnuia ca cuplul
guvernatorial să fie primit în ospeţie nu
altfel decât cu ceremonii deosebite.
Înaintea lui Raaben, funcţia de
guvernator fusese deţinută mult timp
de generalul Konstantinovici, un om
nu prea bogat, cu gusturi şi obiceiuri
simple. După ce a făcut cunoştinţă cu
familia unui moşier bogat din partea
locului care trăia la Chişinău, cuplul
Konstantinovici, în virtutea obişnuinţei
ruseşti, s-a pornit într-o seară în vizită la
noile cunoştinţe, să stea de vorbă şi să
bea o ceaşcă de ceai. Un lacheu mirat i-a
condus în salon, apoi s-a auzit zgomot
de alergătură pe coridoare, uşi închise,
foşnet de rochii. În sfârşit, şi-au făcut

apariţia gazdele bucuroase, uluite şi împopoțonate, cu fiii îmbrăcaţi în fracuri;
peste o oră au început să vină oaspeţii
chemaţi de urgenţă, iar pe la ora la care
punctualul Konstantinovici a început săşi ia rămas bun intenţionând să meargă
la culcare, se auzi zângănit de veselă şi
numeroşii lachei ai unui club s-au apucat să pună pe masă cina festivă comandată la bufetul clubului.
Cât de plăcut ar fi să prânzeşti pe
principii camaradereşti cu basarabenii
veseli, plini de viaţă şi cât de apăsătoare
sunt aceste prânzuri când eşti prezent
la ele în calitate de guvernator! Ca să nu
mai vorbim de faptul că nu ştiu de ce în
ochii majorităţii stomacul de guvernator
pare să fie „cusut cu şapte piei de oaie”,
ca stomacul popii din proverbul rusesc!
La aceste prânzuri eşti nevoit să stai
singur, în capul mesei. Văzând în faţa ta
un vin superb, eşti dator să ţii minte că
între pahar şi înghiţirea conţinutului lui
trebuie să fie plasat toastul de răspuns
la salutul bombastic al gazdei. Şi, în
sfârşit, nu trebuie să uiţi că la fel va
trebui să-i primeşti pe oaspeţi la tine
acasă, dacă nu vrei să-ţi faci faimă de
zgârcit sau nepoliticos.
Eu încercam în fel și chip să introduc în somptuozitatea basarabeană
puțină simplitate de Kaluga. Evitând,
pe cât era posibil, ospețele abundente
și străduindu-mă să arăt că societatea
este pentru mine mai interesantă decât
mâncarea, mă puneam pe treabă doar la
băutul vinurilor basarabene, într-adevăr
excelente, dacă le bei pe loc, și declaram categoric că nu beau niciun fel de
vin din străinătate, considerându-le
mai prejos decât cele locale în toate
privințele. Orgoliul originarilor din zona
viticolă era măgulit de recunoașterea
calităților înalte ale produsului lor natal
și am reușit să scot din uz aproape de
tot vinurile din străinătate la mesele la
care eram oaspetele principal. (...) Dar
predilecția pe care i-o acordam vinului
autohton a condus la consecințe absolut neașteptate. Era suficient să laud
vinul cuiva pentru ca a doua zi să vină
la mine gestionarul pivniței trimis de
stăpân și în numele stăpânului flatat sămi transmită un sortiment de sticle cu
diferite soiuri de vin, deseori cu vechime venerabilă, cu un răvaș amabil care
mă poftea să gust mostrele vinificației
basarabene. Era imposibil să refuz, nu
le puteam dărui nimic în loc amabilelor
mele cunoștințe și de aceea am decis că
cel mai bine e să nu manifest față de cadourile făcute din toată inima de acest
gen o scrupulozitate de prisos. Îmi cum-
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părasem propria rezervă selectată din cele mai bune crame personale
din lume care se afla într-un beci minunat, cu intrarea din sufragerie.
Eu însumi am clasat aceste vinuri și în curând s-a constituit o pivniță foarte respectabilă din care luam cel puțin câte opt sticle pentru
consumul zilnic.
În vânzare nu sunt puse deloc vinurile basarabene bune. Se întâmplă astfel pentru că moşierii proprietari de vii îşi vând de regulă
toată recolta în stare brută peste două luni după strânsul strugurilor,
iar butoaiele lăsate pentru ei le păstrează, le îmbuteliază şi nu le pun
niciodată în vânzare. Aceste vinuri de casă pot fi cumpărate doar prin
cunoştinţe, dar şi asta foarte anevoie, deoarece basarabenii consideră
ca şi cum necuviincios să vândă rezervele de vin personale şi se străduie să dăruiască numaidecât tot ce nu reuşesc să bea ei înşişi.
Caracterul general al lumii bune chişinăuiene se reflecta cel mai
vizibil în viaţa primului club din partea locului — Adunării nobililor,
care nu se aseamănă cu cluburile provinciale obişnuite din oraşele
pe care le cunoşteam. Clubul acesta era întotdeauna plin de lume,
vizitatorii lui constanți se adunau la mesele de jocuri de cărţi deja de
la ora două şi plecau iarna cel târziu la orele 3-4 de noapte, iar vara
stăteau şi până la orele 6—7 dimineaţa. Despre gradul de prosperitate
al acestui club se poate judeca după faptul că doar pentru reparaţia
bucătăriei clubului au fost alocate pe vremea mea de către adunare
36 000 de ruble, iar cota de zece la sută a defalcării din venitul de
la jocul de cărţi instituită în timpul războiului în folosul Crucii Roşii
ajungea la o mie de ruble pe lună. La Chişinău se juca foarte intens și
jocurile erau de așa natură încât mă făceau să beneficiez cu prudenţă de titlul meu de membru de onoare. Eu vizitam clubul foarte rar
pentru a nu apărea în rolul de persoană vădit tolerantă a jocurilor de
noroc, lupta contra cărora i-am oferit-o întru totul poliţmaistrului.
Basarabenii sunt remarcabili, între altele, şi prin faptul că le place
să trăiască nu din venituri, ci din tot capitalul. Ei sunt la fel şi la
jocurile de cărţi. Pentru ei nu însemna nimic să câştige sau să piardă
în decursul unui sezon o sumă egală cu toată averea lor. Pe vremea
mea, unul dintre judecătorii de pace din partea locului, B., un om
nicidecum prea bogat, a câştigat la clubul din Chişinău în decursul
a două săptămâni 60.000 de ruble, iar apoi a pierdut treptat toată
suma aceasta în decurs de două luni. Mulţi își pierdeau toți banii şi
dispăreau pe un timp de la orizontul lumii bune. Erau printre membrii clubului şi profesionişti – ca să nu spun mai mult: unul dintre ei
îşi scotea mănuşile doar în timpul jocului pentru a păstra, după cum
mi s-a explicat, sensibilitatea tactilă în timpul jocului.
Nu pot să nu pomenesc de faptul că lumea bună chişinăuiană era
foarte, chiar prea îngăduitoare faţă de mulţi membri de-ai săi. Unele
persoane, a căror reputaţie proastă era unanim recunoscută, erau
primite pretutindeni şi beneficiau în întregime de aceleaşi drepturi ca
şi ceilalţi membri ai lumii bune.
Firea expansivă a meridionalilor basarabeni se manifesta, între altele, în modificarea frecventă a relațiilor dintre cunoștințe și
prieteni. (...) Abia reușeai să memorizezi că cutare și cutare persoane
s-au certat între ele când oamenii aceștia se dovedeau a fi din nou
amici. Declarația de război și încheierea păcii se succedau atât de
repede încât eu chiar nu reușeam să țin pasul cu schimbarea stărilor
de spirit și eram nevoit, înainte de a invita oaspeții, atât bărbați, cât
și doamne, să mă informez de la persoanele atotștiutoare despre cum
stăteau lucrurile în lumea bună. Supărările şi certurile se dovedeau
a fi, din fericire, de nimic, și în decursul celei mai mari părți a anului
nu aveau consecințe serioase. Dar era o perioadă, în timpul arșiței de
vară, care ajungea uneori până la 46 de grade la soare, în care cauzele neînsemnate se soldau cu consecințe serioase. Nervozitatea generală se intensifica în această perioadă până la extreme și căpăta diferite
forme la diverse persoane. Vice-guvernatorul Blok și-a pierdut o dată
vara într-atât stăpânirea de sine încât a vrut să depună cererea de
demisie: i s-a părut că nu este în stare să lucreze, că toate îi merg rău,
că pretutindeni domină mita și abuzurile, că eu și el muncim degeaba. El parcă presimțea o catastrofă, năruirea generală a tot ce e onest,
bun și folositor, el nu dormea nopțile și plângea isteric. Alții aveau în
loc de apatie iritabilitate și își pierdeau stăpânirea de sine: astfel, un
polițist de la un comisariat, în luna iulie a anului 1903, ca răspuns la
o simplă observație pe care i-o făcuse șeful, l-a lovit în față și a ajuns
la tribunal. La mesele restaurantului din grădina publică clienții
aruncau unii în alții cu carafe, iar uneori se întâmplau lucruri și mai
grave.
Odată, în timpul arşiţei, s-a împuşcat pe o bancă din grădina
publică un notar, iar o tânără care lua prânzul cu doi cavaleri l-a rănit
pe unul dintre ei la picior trăgând din revolverul pe care l-a scos din
buzunarul celui ce stătea alături de ea. Toate cazurile pe care le-am
descris s-au concentrat în perioada excepţionalei arşiţe de vară. După
ce aceasta a trecut, totul a revenit la normal şi doar un deces şi două
dosare judiciare aminteau de autoritatea exercitată de forţele naturii
asupra spiritului omenesc.

* Volum în curs de apariție la Editura Cartier
Traducere de Vsevolod CIORNEI

CENTENARUL UNIRII
CHESTIONAR „R.L.”
1. Știm cu toții semnificația anului 1918 pentru România și români. Au conștientizat-o cei care
au pregătit Unirea, au dovedit-o istoricii, au cântat-o poeții, o reiterează oamenii politici. Acum,
la o sută de ani de la eveniment, avem două state românești care, aparent, realizează, prin elite,
dar și printr-o bună parte de cetățeni, importanța Unirii de atunci și necesitatea Unirii de mâine.
Totuși, carul nu se urnește din loc. Un veac în urmă, treceam mai ușor de la vorbe la fapte, de
la deziderate la împliniri. Azi, chiar și declarațiile de reîntregire ale curajoaselor consilii locale
din RM le numim, prudent, „simbolice”. Ce ne împiedică să fim în prezent ce-am fost în 1918? E
neapărat nevoie de forță majoră ca românii de pe ambele maluri ale Prutului să se trezească și
să pună capăt dezbinării?
2. Din punctul de vedere al unui istoric, pot fi trasate niște paralele între anul 1918 și anul 2018?
Există azi mai multe condiții prielnice Unirii decât în 1918, după cum afirmă unii comentatori?
Sau, dimpotrivă, așa cum spun alții: în ciuda faptului că trăim într-o lume mult mai puțin zbuciumată și incertă decât în 1918, împrejurările par să nu favorezeze nici pe plan intern, dar nici
pe cel internațional o eventuală Unire între România și Basarabia. Care este părerea dvs?

ION ȚURCANU, ISTORIC,
autor al unor volume importante de istoria românilor: „Istoria românilor (cu o privire mai largă asupra
culturii)”, Brăila, 2007; „Istoria ilustrată a românilor”,
în 2 vol., Chişinău/Bucureşti, 2008-2010; „Descrierea
Basarabiei”, Ch., 2011; „Bessarabiana”, Ch., 2012;
„Sfatul Țării. Documente”, vol. I, Ch., 2016; „Istoria
Basarabiei”, vol. I. „Preludii”, Ch., 2016; „Basarabia
în actul Marii Uniri de la 1918”, Album, Ch., 2018;
„Sfatul Țării. Istoria zbuciumată a unei importante
instituții politice basarabene”, Ch., 2018.

1.-2. Răspunsul meu succint la cele două întrebări ale revistei, care de fapt se reduc la una
singură, și anume de ce, în ciuda conștientizării,
în cele două state românești, a necesității reunirii Basarabiei cu România, aceasta nu se arată
posibilă deocamdată, este următorul.
În primul rând, necesitatea reunirii nu este
nici pe departe conștientizată așa cum s-ar cere
nici în România și nici în Republica Moldova –
care, între altele, nu e ceea ce a fost Basarabia
odată –, unde cei care înțeleg corect acest deziderat și doresc sincer realizarea lui sunt, în cel
mai fericit caz, în minoritate.
În al doilea rând, cele două momente istorice,
sau mai degrabă cronologice, 1918 și respectiv
2018, nu sunt comparabile, de aceea maniera în
care s-a realizat Unirea Basarabiei în 1918 nu poate fi luată ca model pentru înfăptuirea ei în zilele
noastre. Atunci au existat trei factori favorabili
Unirii, având fiecare un rol foarte mare în acest
proces: Primul Război Mondial și revoluția rusă
antițaristă (nu cea bolșevică!), clasa politică românească, hotărâtă, indiferent de apartenența
partinică, să readucă Basarabia la matcă și conjunctura internațională. Fac abstracție de factorul intern, basarabean, adică în ce măsură era
pregătită populația basarabeană pentru Unire,
pentru că acesta a fost insignifiant.
Raportarea celor trei factori la realitățile actuale ne-ar putea ajuta să înțelegem de ce nu se

poate face Unirea astăzi. Bineînțeles, pentru ca
aceasta să fie posibilă, nu este neapărat nevoie de
un cataclism mondial sau de o prăbușire politică
la est de Nistru (deși, pentru reîntregirea Basarabiei și suprimarea pericolului transnistrean, o
bulversare ca aceasta ar putea fi benefică). Opoziția categorică a Rusiei față de un astfel de scenariu, la fel ca și respingerea lui de către ucraineni,
nu ar fi totuși un obstacol de neînvins. Problema
cea mai mare e cea a actualei clase politice românești. Începând cu revoluția din decembrie 1989,
aceasta nu s-a arătat niciodată, în majoritatea ei,
mai ales prin fapte, nu prin vorbe, că ar fi dispusă
în modul cel mai serios cu putință să realizeze reîntregirea. Au fost niște măsuri (programe, colaborări, ajutoare etc.) mai mult sau mai puțin propagandistice, au fost, mai ales, numeroase manifestări și declarați patetice, care nu au făcut altceva decât să arunce obiectivul Unirii în derizoriu.
Și-l poate închipui cineva astăzi, de exemplu, pe
președintele Iohannis (care, moral și politic, este
net superior celorlalți lideri politici ai țării) drept
un promotor al Unirii? Ce să mai zicem de penalii
din guvern și din parlament, care s-au făcut slăviți prin fapte ce fac de râs țara și care nici în visul
lor cel mai frumos nu se pot gândi la Basarabia!?
Nu este încurajator nici factorul internațional.
Fără să mai vorbim de Rusia și Ucraina, o serioasă inițiativă de reunire a Basarabiei cu România
nu ar avea susținerea Uniunii Europene și nici a
Statelor Unite.
Motive de optimism nu avem nici în ceea ce
privește situația din Republica Moldova. Cea
mai mare parte a populației – și, din păcate, nu
e vorba doar de alogeni și rusofoni – nu agreează ideea Unirii. Cauzele sunt mai multe – nu e
loc pentru analiza lor aici. Ceea ce, convențional,
se cheamă clasă politică este, în marea ei majoritate, împotriva acestei idei, din varii motive:
antiromânism, prorusism, ignoranță, carierism
etc. Iar segmentul proromânesc este dispersat
în grupuri antagonice. Abstracție făcând de unionismul de fațadă, carierist și profitor, unioniștii
sunt, în general, oameni bine intenționați, doresc
sincer binele Basarabiei și al tuturor românilor,
dar, de regulă, nu au simțul realităților, nu sunt
în stare să aprecieze corect evoluțiile politice, din
care cauză adeseori se dedau la acțiuni deplasate, penibile, care fac mai mult rău decât bine,
cum este cazul așa-zisului Sfatul Țării-2. Acești
oameni de bună-credință, vrând din toată inima
să promoveze idealurile cele mai înălțătoare, nu
fac decât să le compromită prin acțiunile lor.
Teoretic, singurul factor care ar putea înălța
în Basarabia stindardul Unirii este intelectualitatea, dar condițiile ei de muncă și de trai o țin
într-o situație atât de precară, încât nu este de așteptat să se ridice în curând deasupra acestei mizerii pentru a deveni o adevărată forță unionistă.
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INTEROGAȚII

IMN BUCURIEI

În ce vei converti, Doamne, suferința aceasta
care mă-nsoțește oriunde
ca cea mai temută gardă de corp?
Poezia a apus demult.
Speranța abia se ține de un fir de ață.
Iubirea a murit din fașă
(îi port doar umbra amăgitoare cu mine)
și uite, așa, stau izgonită ca un pustnic
în mijlocul adevărului.

Am zis demult să dedic un imn bucuriei,
ca cel puțin să mi-o imaginez,
să pot să nu mă întreb măcar o dată
de ce acest fragment de viață
zbuciumată
ce mi-a fost dat
a fost scos neîntrebat din veșnicie
ca o greșeală dintr-un text perfect
lăsată pe pământ
să-și ispășească vina de a
fi.

De s-ar topi în aur și tot n-ar fi de-ajuns
pentru atâta tângă muncită de veacuri!
Bunicul a strâns bani pentru fericirea mea.
Mama a strâns bani pentru fericirea mea.
Eu am strâns bani pentru fericirea mea.
Iar cineva, sub masca statului, ni i-a luat hoțește
și s-a dus casa mea,
și s-a dus liniștea mea
pe apa sâmbetei...
Din neavând nimic,
doar aceste cuvinte sărmane la îndemână,
nu-mi rămâne decât să adun suferința lor la a mea
(pe aceasta nimeni nu ți-o fură)
și să ridic din suspine un munte înalt
pe care să mă rog
cutremurându-mă,
visând la un paradis încăpător pentru toți.
Mă uit cu ochi lungi la fotografiile fericite ale altora,
îi urmăresc cum se plimbă pe străzi solare și libere
sau cum își beau liber cafelele
fără să socotească în gând câte pâini ar putea să cumpere în loc
pentru ziua de mâine.
Mă uit în gol și plâng,
înghit în sec și plâng
ca cel din urmă venit la porțile raiului.

De ce acest corp
de literă, de carne?
Dar am zis să uit pentru o clipă
și să trec peste toate
cu o bucurie de copil
neștiutoare,
valsând ușor printre cuvinte
și îmbrățișând cu dor copacii
ce vor închide la final
între coperte tari
o prea adâncă singurătate
Hai bucură-te, suflete, bucură-te,
că mai rău de atât nu poate fi.
Iar tu oricum vei fi la înălțime
și vei râde ca un zeu
de trupul ce te-a slujit odată
ca un câine.

CÂT MAI AVEM MÂINILE LIBERE...
Apropie-te.

Pe umerii cui ți-ai lăsat, Doamne, crucea
când ai înviat?
Cum i-ai ales atât de plăpânzi și neajutorați,
cu mâinile crăpate de vânt, tremurânde,
cu privirile adâncite în sine,
căutând cu disperare o mică ieșire
spre lumină?
Prea s-au gârbovit de durere și greutate,
prea s-au aburcat alții pe gemetele lor.
Acolo sus chiar nu ai niciun cântar?

Apropie-te acum,
căci prea puțin ne e dat pentru asta
și prea puțin ne vedem la față
alături fiind.
Apropierea e mai mult decât un abur cald
sau un umăr lângă alt umăr –
ea poate încălzi o inimă
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ca s-o trezească la viață
și poate dezmorți o amintire sau… un picior
ce nu ar vrea să îmbătrânească exact
în acest moment
când pare că te apropii
(ce-i drept, mai mult cu
ochii…)
Căldura e ceea ce rămâne
din tot efortul nostru de a
nu muri,
căldura pe care o simte cineva
când se gândește la noi,
căldura unei cărți
scrisă cu tristețea
de a fi trecut printr-o viață netrăită
până la capăt.
Apropie-te.
Pietrele nu ajută
decât să pui un hotar între oamenii
care nu vor să se vadă.
Sau care vor să se vadă prea mult
și își pun centuri de castitate
ca nu cumva să știrbească frumusețea
lucrurilor greu de atins.
Apropie-te acum,
că mi s-a cuibărit frigul în oase
de două mii de ani încoace.
Iar pentru a fi străini avem tot timpul înainte,
aș zice, chiar o veșnicie.
Atunci orice încercare de a ne atinge scândurile
va fi zadarnică,
fiindcă nu vom avea mâinile libere
și nu vom putea cerși eternității
o frântură de viață.

ARTĂ CONTEMPORANĂ
(ÎN AER LIBER)
Omul –
un tatuaj viu pe chipul lui Dumnezeu.

fiecare luându-se parcă la întrecere
în a scoate la iveală
partea nevăzută a celuilalt.
În crepuscul însă contururile se șterg
până la ultimul firicel de sânge,
lăsând în urmă
un fum subțire de tămâie
ce urcă gânditor
spre cer.

UNGHIURI DE VEDERE
Oriunde am merge, purtăm morții noștri cu noi,
tot mai tăcuți și mai fără chip...
spălându-i în fiecare dimineață
pe obraji, cu o lacrimă,
ospătându-i, la amiază, cu o fărâmă de pâine
scăpată voit printre degete
și cu un strop de vin prelins din pahare,
legănându-i, serile, ca pe niște nou-născuți
în gândurile noastre fugare,
speriate de moarte.
Iar când nu mai avem puterea să-i ținem sub geană
când nu mai avem loc în noi,
toate golurile lăsate fiind pline de cruci și
icoane,
coborâm încet lângă ei
să le spunem povești adevărate
despre o lume care a fost odată
și care mai este,
căci, acolo, în tenebre, jos,
poate că viața pare tot o veșnicie
doar că un pic inversată
și fiecare așteaptă o zi
când din nou va trece
de partea cealaltă.

ÎNDEMNUL UNUI COLECȚIONAR
DE CĂRȚI UNICE
PENTRU GRAFOMANI
Nu mai scrieți!

Într-o lumină bună
se vede un joc continuu al umbrelor –
când divinitatea ia chip pământesc
se arată omul cu față dumnezeiască
și tot așa –

Cărțile se sufocă pe rafturi și noptiere,
în cimitire uriașe de biblioteci
și urlă fiecare în singurătatea ei după
un colț proaspăt de pădure.

Cel puțin nu mai scrieți cărți proaste,
tratate de nimicuri,
de nimicuri peste nimicuri înzorzonate,
de idei răsuflate, demult spuse de alții –
ca și cum ți-ar livra cineva mâncare
gata mestecată.
Din cauza voastră alunecă pământurile,
mor animalele de căldură,
seacă fântânile,
sunt umilite valorile,
își dau demisia criticii…
Opriți-vă!
Mai luați o gură de aer,
mai admirați-vă nevestele,
dacă nu v-au părăsit încă,
mai citiți, mai citiți-vă
să vedeți dacă rezistați supliciului,
mai gândiți-vă cu mintea trează la moarte,
nu doar la o eternitate pompoasă,
mituită cu o mie și una de cărți
nimănui folositoare.
Nu vă faceți numele de ocară!
Lăsați copacii să spună mai multe decât voi
prin nobila lor tăcere.

PE MUCHIE
Atâta imensitate cuprinsă într-un corp strâmt
			și flămând,
atâta perfecțiune râvnită de o inimă predispusă
				din start la
mari căderi sentimentale,
atâtea vieți trăite și retrăite într-o singură viață,
niciodată neajungând de fapt la cea care-ți aparține
cu adevărat,
și atâta cucernicie ascunsă într-un om
prin definiție păcătos!
Cum ai putea să forțezi un pic limitele
decât să umbli desculț și cu capul în nori
simțind sub picioare zbuciumul pământului
și respirația în ceafă a lui Dumnezeu,
ori, în cel mai bun caz, să te apuci de scris
încercând cu degetul (pe tastatură)
infinitul?

EDITURA ȘTIINȚA | COLECȚIA „MOȘTENIRE”
ALEXANDRU ROBOT
SCRIERI

ANDREI CIURUNGA
SCRIERI

TEXT ALES ŞI ÎNGRIJIT,
STUDIU INTRODUCTIV, REPERE BIOGRAFICE,
NOTE ŞI COMENTARII, ICONOGRAFIE
DE NINA CORCINSCHI

TEXT SELECTAT ȘI ÎNGRIJIT, REPERE BIOGRAFICE,
NOTE, COMENTARII ŞI ICONOGRAFIE
DE MIHAI ŞI TEODOR PAPUC.
STUDIU INTRODUCTIV DE ANATOL MORARU

Ediţia cuprinde o parte reprezentativă din moştenirea
literară pe care ne-a lăsat-o Alexandru Robot (1916-1941).
Scrierile sale au fost orânduite în trei secţiuni care reflectă preocupările creatoare ale scriitorului: Poezie (publicată în volume în timpul vieţii, cea din manuscrisele
inedite şi cea identificată în periodicele timpului), Proză
(romanul Music-hall, publicat pentru prima oară în revista Viaţa românească, 1968), Publicistică şi Eseu (textele reunite în volumele de scrieri apărute la Cişinău (în anii 1968 şi 2003) şi Bucureşri (1985).
Textele volumului sunt însoţite de un studiu introductiv asupra operei poetului, o cronologie
a vieţii, o serie de note şi comentarii la texte şi o secţiune de iconografie. EDITORUL

Ediția oferă o imagine cvasicompletă a activităţi literare a poetului Andrei Ciurunga, ilustrând cele două secţiuni distincte
ale creației sale originale: poezia și memorialistica. Secţiunea
Poezie include texte din volumele tipărite de poet începând cu
debutul din 1936 și până la sfârșitul vieţii sale, fiind urmată de
„memoriile optimiste” ale poetului din volumul cu acelaşi titlu
(București, 1992) şi o serie de texte nepublicate în volum, reunite sub genericul, Basarabia de odinioară. Textele ediţiei sunt
precedate de un studiu introductiv asupra creaţiei poetului și o cronologie a vieţii lui dramatice. Volumul se încheie cu o secţiune de note, comentarii și referinţe la textele incluse și alta de iconografie,
care completează informaţia despre viaţa și opera celui care a fost poetul Andrei Ciurunga. EDITORUL
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MAEȘTRI ȘI UCENICI

Anchetă realizată
de EMILIAN GALAICU-PĂUN

TEO CHIRIAC:

„...VIAȚA ȘI ACTIVITATEA
SCRIITORICEASCĂ TREBUIE
LUATE ÎN SERIOS
ȘI TRĂITE DIN PLIN.”
Emilian GALAICU-PĂUN: Se ştie – iar istoria literaturii a transformat întâmplarea într-un soi de mit – că,
la capătul unei întâlniri providenţiale cu idolul său,
poetul Stephane Mallarmé, tânărul Paul Valéry a
avut un fel de „şoc existenţial”, care avea să-i schimbe destinul: n-a mai publicat poezie vreme de aproape două decenii, iar atunci când a făcut-o, în 1917,
dând la tipar „La Jeune Parque” (într-un „fabulos”
tiraj de... 40 de exemplare), devenea el însuşi un
maestru. Aţi trăi şi Dvs. o astfel de întâmplare? Cine
a fost „Mallarmé”-ul Dvs.? Vă rog s-o istorisiţi.
Teo CHIRIAC: Primul scriitor pe care l-am întâlnit
în carne și oase (mai mult oase decât carne, va
preciza chiar el, zâmbind autoironic; în realitate,
dovedindu-se a fi mai mult suflet decât carne și
oase!), a fost Grigore Vieru. Student în anul trei al
Universității de Stat din Chişinău (1974-1979), i-am
sugerat profesorului Mihail Grinberg, conducător
de grupă, să-l invite pe poet la primul nostru dialog
cultural, intitulat „Poeți printre studenți”. Astfel că,
într-o bună zi, după un sfios ,,bun găsit” al oaspetelui
și un ,,bun venit”, la fel de sfios, al tinerelor gazde,
a urmat dialogul propriu-zis. Iar aproape de finalul
acestuia, Grigore Vieru a citit versuri din Numele tău,
un volum de format mic, având în cuprins mai multe
poeme de zile mari. Volum în care, pentru prima dată
în literatura din RSSM, figurau nume de poeți români,
clasici și contemporani, precum Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Nicolae Labiș, Marin Sorescu. Iar un poem
se intitula chiar așa: Brâncuși.
Atunci mă rugam Domnului să nu uit nimic, să pot
să scriu totul, mai târziu (vai, iată că acel ,,mai târziu”
a sosit!); să scriu despre ochii poetului, de un albastru
neobişnuit (un bleumarin rezultat, parcă, din atingerea valurilor agitate cu marginile unei bolți calde,
senine); despre zâmbetul lui plăcut, reconfortant;
despre atmosfera plină de un fel de sfinţenie, creată
de prezența poetului citind versuri și de bătăile inimilor noastre tinere, rezonante; despre întrebarea mea
naivă, indiscretă, neruşinată chiar, aceea dacă poetul
îi citeşte mamei sale poezii, poeziile dedicate ei, spre
exemplu, și ce crede ea despre munca de scriitor a
fiului; despre Dumnezeul din ochii mamei, splendid
descris de poet în poezia Autobiografică: „Mama mea
viața-ntreagă,/ Stând la masă, ea și eu,/ Se așază între
mine/ Și Preabunul Dumnezeu.// Oh, și crede-așa într-însul,/ Că-n albastru văzul ei/ Chipul Lui de pe icoană/ Se străvede sub scântei.// Și eu țin atât la mama,/
că nicicând nu îndrăznesc/ Dumnezeul din privire/
Să mă vâr să-l mâzgălesc.” (Mult mai târziu, îmi voi
aminti, în acest sens, de mama mea și de atitudinea
ei plină de aceeași pioșenie, față de icoane și față de
cărți, ea păstrând câte un exemplar din cărţile mele
pe masa de sub icoana din casă, alături de Cărțile

Sfinte – un gest minunat, profund religios, justificat
întrucâtva şi de Christ-ul lui Dali de pe coperta volumului Salonul 33.)
Dialogul a fost emoționant, dezarmant de sincer.
La el au participat colegii mei de grupă: Valeriu Gaju,
Boris Vieru, Arcadie Gherasim, Gheorghe Doni, Ion
Bunduchi, Valentin Dulce, Vadim Bacinschi, Lilia Vătavu, Viorica Cucereanu, Antonina Sârbu, Adela Bulgac,
Ludmula Ciumac ş.a., buni și foarte buni cititori, dar
și autori de poezie. La acea dată, unii dintre noi aveau
materiale publicate în ziarul Universităţii, iar alţii, cei
mai norocoși, publicaseră grupaje de versuri în săptamânalul Cultura.
După mai bine de patruzeci de ani de la prima
întâlnire şi nouă ani de la ultima noastră despărţire,
ambele cutremurătoare, încă n-am reușit să înțeleg
cum se face că atunci, student fiind, mi-am dorit o
întâlnire cu Grigore Vieru, și nu cu un alt poet sau
prozator din generaţia lui ori dintr-o altă generaţie,
ante- sau post-Vieru. (În viitor, voi avea relații extaordinare, bazate pe un respect deosebit, și cu alți poeți
din aceeași generație: Gheorghe Vodă, Ion Vatamanu,
Aureliu Busuioc.) Acum, dând timpul înapoi, pot spune cu certitudine că acea întâlnire, ireal de frumoasă,
mi-a marcat destinul. (Tot atunci, pe banca din fața
mea – acum închid ochii și revăd întocmai tabloul –
stătea una dintre frumoasele colege de grupă, fiica
unor intelectuali din capitală, pe care o iubeam în taină; în acele momente de mare intensitate emoțională,
eu îi număram bătăile inimii, privind cum îi pulsa o
venă trandafirie pe grumazul ei alb și grațios.)
Iată doar câteva lucruri, de o importanță deosebită pentru mine, care vorbesc despre o relație literară
sau, ca să mă exprim în termenii chestionarului, o
relație maestru-ucenic: Grigore Vieru a scris Prefața la
volumul meu de debut, intitulat Lucrare de control.
Manuscrisul, pus în discuţie de Secţia Poezie a USM,
la care a participat şi Grigore Vieru, se numea Orga
de cristal. Literatura, în general, iar poezia, în special, necesită o mare muncă intelectuală, supusă unui
control continuu din partea cititorilor, a menționat el
în cadrul acelei discuții. Iar Orga de cristal, deși era
un titlu foarte frumos, i se păru prea fragil, nerezistent adică, pentru o carte de debut. De aceea, tot el,
a botezat-o Lucrare de control, preluând titlul unui
poem din manuscris. În aceeași Prefață, pentru a mă
proteja întrucâtva de viitoarele ,,intemperii”, a ținut
să mă înscrie alături de câteva nume de poeți tineri
și talentați, nume care m-au onorat și atunci, care mă
onorează și în prezent. Ne atrăgea, într-un fel, atenția:
„Oricât de nou, de original ar fi un debutant, el nu va
izbuti să înfrunte «vânturile, valurile» decât în cadrul
unei generații, al unui grup literar puternic.” Urmează
câteva semnificaţii numerologice: titlul cărţii Salonul 33, editată când împlineam vârsta de 33 de ani,
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şi poemul cu același titlu, dedicat lui Grigore Vieru,
după mai multe vizite în salonul 33, Secția cardiologie a Spitalului Clinic Republican, unde era internat
adesea pentru îngrijiri medicale. Grigore Vieru a fost
unicul scriitor de la Chișinău care, în 1996, alături de
câţiva poeţi bucureşteni, a participat la prezentarea
volumului Critica iraţiunii pure, eveniment organizat de librăria Editurii Cartea Românească, în cadrul
căreia a vorbit elogios despre poezia „optzecistă” din
Basarabia și despre necesitatea reunificării literaturii
române de pe ambele maluri ale Prutului. Apoi desele
noastre întâlniri şi discuţii, aici şi în Ţară, despre cultură, artă și literatură, despre neam, credință și onoare, despre viață și moarte, despre totul, uneori, și despre nimic, alteori... Tot așa, până când m-am pomenit
cu poemul Făuritorul de vise. In memoriam Grigore
Vieru din finalul penultimului meu volum, Monstru
Sacru (Scările lui Teo), apărut în anul dispariției sale.
Toate acestea constituind doar câteva repere, câteva
borne spirituale de pe traseul terestru al poetului,
traseu care s-a intersectat atât de firesc și de emoţionant cu al meu, și care, deocamdată, continuă...
De fapt, relația mea cu autorul Tainei care mă
apără a fost mai mult decât una între un ucenic și
maestrul său. Când s-a mai văzut, bunăoară, să vină
maestrul la ucenicul său pentru a i se mărturisi ca în
fața unui duhovnic? Nu voi uita niciodată cum, odată,
în plin regim neocomunist, Grigore Vieru a venit
la biroul de pe str. M. Kogălniceanu, unde aveam o
slujbă. Era dezolat. Lumina din ochii lui albaștri, cea
care mă impresionase atât de mult cândva, era tristă,
umedă, aproape stinsă. Mi-a spus: „Dragă Teo, crede-mă, eu nu mai pot! Am suferit destul! Ei au ce au
cu mine, cu cărțile mele, cu idealurile mele, dar de
ce să-și bată joc de familia mea, de rudele mele de la
țară – ele cu ce sunt de vină? Destul cât am suferit,
destul cât i-am suportat! Mâine ies în centrul orașului și declar greva foamei. Sunt hotărât: declar greva
foamei în semn de protest împotriva fărădelegilor
comuniștilor lui Voronin și ale tuturor celora care li
s-au alăturat odată cu revenirea lor la putere. Vreau
să mor în Piața Marii Adunări Naționale, acolo unde
am votat pentru Limba română și alfabetul latin,
acolo unde a fost rostită în fața lumii Declarația de
independență!”
Niciodată nu-l văzusem atât de deprimat. Vorbea cu durere și cu atâta convingere, încât părea de
neînduplecat. Totuși, am încercat să-l conving să nu o
facă. I-am adus argumente. Unele mai logice decât altele. Inclusiv acela că trupul lui era sleit de puteri, că
era, într-adevăr, mai mult oase decât carne, că el n-ar
fi putut să reziste mai mult de o săptămână, timp în
care brutele neocomuniste, în loc să se pătrundă de
drama lui (care era, care este și drama noastră!), se
vor amuza copios.
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Ceea ce i s-a întâmplat lui Grigore Vieru în scurt timp după
aceea denotă faptul că soarta lui era pecetluită: dacă ar fi declarat
atunci greva foamei și ar fi murit de inaniție, el, pur și simplu, i-ar
fi scutit pe asasini să-și facă treaba, în 2009… Dar urma de sânge,
lăsată de poet după tragicul accident rutier, n-a fost o linie de
demarcaţie, așa cum și-au dorit asasinii săi (anterior, el suferise
din cauza lor două infarcte), ci, dimpotrivă, se va transforma într-o
linie unificatoare, una tot mai vizibilă, într-un liant spiritual, sufletesc între oameni și idei, între timpuri și generaţii.
Trebuie să recunosc, totuși, că meseria scrisului n-am învățat-o
(doar) de la Grigore Vieru. Or, se știe că scrisul frumos e mai mult
decât o sumă de cunoștințe și abilități, e mai mult decât o meserie – este un dar neprețuit de la Dumnezeu. Puțini însă au forța și
priceperea de a face daruri (lucrări scrise cu har) din darul primit:
de aici și cunoscuta expresie populară cu mai multe înțelesuri: „Dar
din dar se face ra(r)i”. De la Grigore Vieru am deprins mai degrabă
unele însușiri de ordin etic și moral, indispensabile, cred, și ucenicilor, și maeștrilor, în egală măsură, și anume: respectul pentru
clasicii literaturii române, pe care, din vina acelorași asasini ai isoriei noastre, generația lui i-a cunoscut mult prea târziu; dragostea
sinceră pentru neamul românesc, pentru sufletul de aur al acestuia
– folclorul; responsabilitatea pentru fiecare cuvânt rostit și scris în
limba maternă. (Deși sună oarecum patetic, ultima frază este, ca de
alfel și celelalte, în perfectă concordanță cu realitatea și îmi exprimă exact starea de spirit: gândul, sentimentul, emoția!)
Am învățat (continui să învăț cu străduință) de la toți maeștrii
cuvântului scris, străini și autohtoni (nu dau nume: sunt zeci și
sute), ale căror opere ajung, mai devreme sau mai târziu, pe masa
mea de (m)ucenic, pe raftul meu de lector maestru.
Iar uneori, pentru a scăpa mai ușor de spleen sau pentru a-mi
domoli vanitățile, alternez dușurile reci cu dușurile calde, recitind
tabletele deștepte, sarcastice, usturătoare oferite prietenilor de
Aureliu Busuioc. De exemplu, cea intitulată Maestre, în care ajung
la acest aliniat și mă tot dau cu capul de el, ca de coloana unui
templu: „Cândva, în timpuri antebelice, dar mai cu seamă în secolii
trecuți, «Maeștri» erau (și aceia retrospectiv!) un Da Vinci sau un
Tiziano, un Bach, un Tolstoi sau un Eminescu. Antum – un Sadoveanu, Rebreanu sau Arghezi… Ceilalți, cu sutele, puteau doar adresa acest apelativ, nicidecum să-l primească. Azi…”, tabletă în care,
după un șir de argumente privind devalorizarea cuvântului din
cauza folosirii lui excesive și improprii, dar și pentru faptul „… că
vine Internetul cel Mare! Fără limite. Și fără păstor… Dar cu atâția
«Maeștri»…, autorul propune, în încheiere, unica soluție salvatoare:
«În numele Domnului: scoateți din limba română cuvântul…»”.
Em. G.-P.: Acum, că sunteţi unul dintre cei mai apreciaţi scriitori
români contemporani, rogu-Vă să-mi spune-i dacă aţi avut şansa
să Vă caute un tânăr autor pentru a „face ucenicie” la Dvs., iar
dacă (încă) nu – totul e înainte! –, pe cine dintre autori aţi fi vrut
să-l vedeţi pe post de „tânărul Paul Valéry”?
T. Ch.: În ciuda vremurilor noastre vădit anticulturale, pragmatice,
ticăloșite moral și spiritual (au fost oare și vremuri mai bune,
mai prielnice firilor creatoare?), unii tineri sunt tentați, totuși,
de această îndeletnicire pe cât de veche și de onorantă, pe atât
de inutilă, cea a scrisului. Absolut inutilă, accentuez, dacă nu se
îngemănează congenital cu o alta, primordială, cu îndeletnicirea
cititului. În acest sens, pentru exemplificare, propun să mai gustăm
dintr-o tabletă cu „miros” de Busuioc, având titlul imperativ Educăți azi, magistre…: „Ucenicia literaților depinde (și voi veni cu o
banalitate!), pe de o parte, de prezența talentului la învățăcel, și,
pe de alta, de voința de a ingurgita și digera mii de pagini, dar și
atunci cu rezultatul de unu la mie produs superior. Talentul ține
la sigur de sfera geneticului, el nu înțelege ca la instalatori sau la
pompieri școala lui «fă ca mine». El combină mii și mii de elemente
descoperite sau inventate ca până la urmă să emită prețiosul și nu
întotdeauna unanim acceptatul nou.”
În ultimii doi ani, Revista literară a publicat, la rubrica Debut,
mai mulți liceeni și studenți, tineri și tinere de talent, care, cu
timpul, ar putea deveni nume de referință în cultura și literatura
română. Iată doar câteva dintre ele: Maria Dabija, Vitalie Colț, Anna
Rosier, Iulia Iaroslavschi, Artiom Oleacu, Ioana Isac, Dan Negară,
Veronica Ștefăneț, Artur Cojocaru... Marea bucurie, entuziasmul
ultimului, manifestate în momentul când și-a văzut primele versuri
publicate în RL, pot fi exprimate în scris doar de pana unui maestru.
Până atunci, le transmit tuturor urări de succes și, totodată, îi
rog să nu uite un lucru: viața și activitatea scriitoricească trebuie
(și chiar merită!) a fi luate în serios, a fi trăite din plin.
Eventualilor mei ucenici sau imitatori, ca să-l parafrazez, la final, pe maestrul Necuvintelor, le promit să-i amendez cu dragostea
mea.

RAFT
ÎN CĂUTAREA
PĂRȚII DE ADEVĂR

O

mul de la fereastră (Charmides, 2015) este romanul postum al excelentului prozator Alexandru Vlad, „un roman
necruțător” (Ion Mureșan) despre trecutul nostru comunist
(în care toți, direct sau colateral, am fost victime), despre ipocrizie ca mijloc de supraviețuire,
despre nevoia de afecțiune.
Adam, narator și personaj, caută să-și reconstituie trecutul, urmărind trei dimensiuni ale
acestuia: relația cu tatăl autoritar, informator la Securitate; comunicarea, complicată de porniri erotice incestuoase, cu Monika, sora sa; confruntarea cu regimul (perioada „alimentației
raționale”, Revoluția din 1989; „Golaniada” și mineriadele). Puse cap la cap, toate aceste fragmente, alături de Anexe, „părțile de adevăr din care lipsește viziunea întregului” (căci Omul
de la fereastră este un „roman cu anexe”), se organizează într-un „dosar al memoriei comune”
(Marius Miheț). Descoperim aici portretul unei lumi private de inocența relațiilor, o lume a
duplicității și suspiciunii (care, se pare, nu a reușit nici până azi să-și vindece sechelele): „În
comunism consideram sentimentele bunul nostru de nesechestrat, la ele nici partidul, nici statul
și nici serviciul lui secret nu puteau avea acces, așa am crezut atunci, dar acum nici de asta nu
mai sunt sigur. În lipsa libertății eram vulnerabili până și sentimental, supuși distorsiunilor,
refugiați în relații dubioase, supralicitând, încercând din răsputeri să ne apărăm identitatea,
să ne definim prin sentimente, ca să constatăm uneori că relația aceea disperată nu-i decât o
defensivă în doi, antidotul politicului extins până la cotidian. Pe mai mult de jumătate din cei
din jurul nostru îi bănuiam că ar fi fost oameni ai puterii sau informatori. Încercam să ghicim
care sunt lucrătorii, care sunt informatorii, un joc care funcționa ca fisiunea nucleară: nu se
mai oprea. În fiecare birou unul sau mai mulți lucrau pentru ei, administratorul de bloc lucra
pentru ei, toți cei din turism, cel care tăcea la masă atunci când se luau în derâdere lozincile
(«Din greșeală în greșeală, spre victoria finală»), în tren colegul de compartiment, în costum
gri și prea limbut. Îi acuza tunsoarea, îi acuza cravata sobră și ieftină. Suspiciunea devenise a
doua noastră natură și funcționa imediat ce în grup erau mai mult de două persoane. Dacă tu
însuți nu erai suspicios sfârșeai oricum prin a trezi suspiciunea altora”.
Alexandru Vlad ne lasă un roman complex și răvășitor, cum puțini mai scriu astăzi la noi.

O ISTORIE A
LITERATURII ROMÂNE
DIN BASARABIA
ÎN PARODII ȘI ȘARJE

D

upă ce, în 1972, îi este retras din librării și dat la topit volumul
de versuri satirice Săgeți, Petru Cărare (expulzat din Uniunea
Scriitorilor) nu renunță la scris, îndreptându-și săgețile spre
colegii de condei (este o formă de evazionism, autorul reușind, prin
acest refugiu, să-și cultive în continuare stilul satirico-umoristic)
și publicând, în 1976, Parodii și epigrame. Ajunsă la ediția a IV-a
în 2018 (Editura Cartier, colecția „Cartier popular”), această carte
poate fi citită ca o adevărată Istorie a literaturii române din Basarabia… în parodii (la Editura
Univers a apărut anul trecut Istoria alternativă a literaturii române în benzi desenate – sic!),
pentru că include 95 de scriitori (poeți și prozatori), de la Ion Anton la Ilie T. Zegrea (alfabetic,
așa cum sunt aranjați în carte) sau de la Emilian Bucov, Liviu Deleanu, Andrei Lupan la Arcadie
Suceveanu, Nicolae Popa, Lorina Bălteanu (generaționist, așa cum ar putea fi citite, ca într-un
joc de șotron, textele), reprezentând direcții și formule ce s-au perindat în literatura română
dintre Nistru și Prut în secolul al XX-lea. Iar șarjele lui Glebus Sainciuc care ilustrează cartea o
transformă într-o istorie cu personaje vii, dinamică și plină de amuzament.
Umorul rafinat și bonom, aluziile intertextuale subtile, lipsa malițiozității fac din parodiile
lui Petru Cărare adevărate poeme ironice care, de multe ori, supraviețuiesc originalului din
punct de vedere estetic.
Iată un text din această categorie: „Ah, ochii tăi, iubite,/ sunt ca două trenuri/ pornite la
drum lung./ Unul e tren de marfă,/ cară cărbuni (antracit),/ iar celălalt îi un tren de pasageri,/
face naveta de la Chișinău/ până la Basarabeasca./ Ah, iubite,/ privirea cât ți-i de fugară/ când
dai drumul ochilor-trenuri să iasă din gară!/ De ce îi mâni să scruteze viitorul,/ nu vezi că nu-i/
încă deschis semaforul?...” (Rânduri despre ochii tăi, parodie după Nina Josu).
Are dreptate Mihai Cimpoi când subliniază afinitatea cu Parodii originale: „Vocația comică a
lui Petru Cărare s-a realizat pe deplin în parodii care, detașându-se de obiectul și autorul vizat,
au devenit texte autonome, parodii originale în sensul lui Topârceanu”.

Lucia ȚURCANU
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CÂMPUL ALB, OILE NEGRE

TEORIA ŞI PRACTICA
POEZIEI MODERNE

PARTEA II („PRACTICA”)

de MIRCEA V. CIOBANU

C

red că aş fi preferat să scriu nu o
cronică de carte, ci un eseu nestructurat, intitulat Poezia lui Alexandru
Muşina (cu precizarea concesivă: Note de
lectură). Ar fi poate (iată că divulg un fel de
proiect personal) un ciclu de texte despre
poezia fie a unor poeţi pur-sânge (d.e.
Ion Mureşan sau Vasile Romanciuc), fie a
unor poeţi care au frecventat intens şi alte
genuri (şi aici aş încerca poate să raportez
poezia la celelalte categorii: proza, dramaturgia, eseistica sau critica: Vişniec,
Sorescu sau Busuioc), fie a unor poeţi care
au şi comentat poezii (Cărtărescu, Suceveanu, Galaicu-Păun sau Andrei Ţurcanu).
Aş fi vrut să trec prin câteva „etape”, ca să
mă opresc la unele secvenţe speciale, ca
Budilla-Express, fie la cartea de poeme scrise într-o singură zi, fie la Regele Dimineţii.
Dar poate altă dată, nesilit de niciun angajament, într-o relectură [doar] de plăcere.
Acum, însă, chiar dacă voi intra – încă nu
ştiu – şi pe teritoriul altor volume, rămân
concentrat pe cartea oarecum „didactică”,
în care poemele sunt (doar) un capitol
ilustrativ. Un fel de planşe iconografice.
Sau poate un fel de demonstrative exerciţii
de caligrafie.
Este interesant să citeşti (ori să reciteşti) poemele lui Alexandru Muşina în
scop didactic-demonstrativ. Ce ar trebui
să demonstreze ele? Pe de o parte, că toată
„teoria scrierii creatoare” este justificată.
„Pentru că, spune poetul, teoreticianul,
profesorul Muşina în introducerea la Teoria şi practica poeziei*, nu pot şi nu vreau
să trec peste vorba lui Pound: «Nu crede
nimic din ce-ţi va spune [ca ’teoretician’, ca
profesor de scriere creatoare, A.M.] cineva
care nu a scris în viaţa lui măcar un vers valabil»”. Pe de altă parte, fiindcă autorul vorbeşte în permanenţă (în ambele cărţi care
încap sub copertele de la Cartier) despre
poezia modernă, în raport cu cea tradiţională. Şi aici „modelele” pe care le propune
el în această carte cheamă cititorul să le
citească (şi) din această perspectivă.
Mie unuia mi-a plăcut, ca să spun aşa,
tocmai caracterul ne-demonstrativ al
pieselor oferite cumva ca model. Sunt pur
şi simplu poeme, poeme bune, moderne,
fără vreo intenţie direcţionat demonstrativă. Dimpotrivă, uneori în răspăr cu „teoria”,
adică cu afirmaţiile autorului din „partea
teoretică”. Primul poem din seria asta
„didactică” merită citat integral. E aproape
o sinteză a poeziei moderne de tip Muşina:
un dramatism/ şoc care vine de unde nu
te aştepţi, dar şi un joc pur-postmoder-

nist, în fine toate într-un ambalaj econom
şi impasibil, minimalist: „Am deschis
mobilul. Apoi / Agenda telefonică. Am
selectat: / ALEXANDRU MUŞINA // Era un
număr vechi, de pe vremea / Când aveam
câte 2-3 mobile şi mereu / Le rătăceam, le
pierdeam, le-ncurcam. / Am dat: DELETE. / M-am simţit îngrozitor.” (Sâmbătă
dimineaţa). Poţi să faci o lecţie de scriere
creativă în baza doar acestui poem. Pe de
altă parte, el e din afara oricărei teorii, e
poezie pură.
Dacă demonstraţia cu texte (planşe,
cum ziceam) e pentru tema „Poezia modernă”, un poem precum Miracolul florii e definitoriu. Poem-şcoală: „Cine nu crede în miracolul florii/ Crede-n miracolul maşinii./
Dar şi floarea e o maşină,/ Una mai veche
şi mult mai complicată./ Una din vremea
când noi nu eram/ Decât un spermatozoid
şi-un ovul/ Plutind pe ape, în ceaţă./ Cel
care crede în miracolul maşinii/ E mult mai
serios decât noi./ E dintr-o lume-n care nu
există/ Seve şi mucilagii şi membrane./ Dar
şi floarea e foarte serioasă./ Atâta doar că
vrea să fie luată-n seamă,/ Să fie mângâiată
şi iubită./ Atâta doar că simte cum vara e
pe sfârşite.” Bineînţeles că aici am putea (şi)
să polemizăm, întrezărind uşoare note parodice la „tehnicismele” şi „industrialismele” modernităţii, finalizând cu o dulceagă
scenă sămănătoristă. Dar acesta e Muşina:
nu doar schimbarea, ci şi confruntarea
perspectivelor fac o poezie să fie modernă.
Una din formele de cunoaştere a realităţii
prin asumarea integrală a existenţei. Poate
prea didactic, dar mizând şi pe această
duioşie indispensabilă firii poetice.
În pădure chiar pare a fi un poem cu
ţintă explicativ-didactică la aceeaşi temă:
poezia modernă. Deschiderea este absolut explicită în acest sens: „Mă plimb prin
pădure. Un muzeu ultramodern;/ Am cea
mai sofisticată instalaţie de climatizare/ Şi
cea mai trendy muzică de fond: parfum de
brad, de pin, de iasomie,/ Susur de pârâu,
bâzâit de albine, ciripit de păsărele…”.
De-paseizarea, de-idilizarea este însoţită
de substitute etalate pur şi simplu ca
moderne. De fapt, o înlocuire a limbajului
(doar a limbajului, ceea ce este chiar marca
modernităţii), nimic mai mult, „realitatea”
rămânând cea din tradiţie. Atât de evident
jocul, încât pare dintr-un moment caricatural-ironic. Finalul însă este şi aici şocant,
anunţând în esenţă o splendoare absolută,
un spectacol fascinant înaintea stingerii
definitive. Un dramatism cutremurător
tocmai din cauza unui început jucăuş. Este

marca absolută a modernităţii: schimbarea perspectivei, dezumanizarea-demitizarea şi şocul final ca surpriză absolută: „E
ultima/ Promoţie a lui Dumnezeu, înainte/
Ca muzeul să fie închis. Şi-n locul lui/ Să se
deschidă un supermarket, iar preţurile/
Să urce până la cer.” Scris de un poet care
urca la ceruri la scurt timp după ce a scris
cartea cu poemul inclus în ea, textul este
cutremurător.
Imediat următorul poem, Casa de peste
drum (care anunţă angoase şi sarcasm,
potenţat de interogaţii dramatice, cum îi
stă bine unui poem modern: „A cui e casa
de peste drum?/ E Casa Spaimelor, e Casa
Cântării. / În ea se adună şi sunt fericiţi”),
continuă această temă a premoniţiei
sumbre, îmbrăcată într-o privire senină,
pe care am mai întâlnit-o în poezia română la Marin Sorescu (dar acolo erau chiar
poeme scrise pe patul de spital, înainte
de moarte): „Nu-i moartea. Doar ofilirea.
Toamna târzie,/ Când rămâi gol şi vântul te
arde pe piele,/ Iar ploaia te-mbracă în frig.”
Iar Să nu adormi (voi cita iarăşi, finalul)
este chiar un fel de continuare a acestuia,
cu schimbarea de registru doar – prin
sporirea filonului liric – a emoţiei directe:
„Deschide ochii, plini de sânge şi de urdori,
pune-ţi/ Palma deasupra inimii, respiră
adânc:/ Să nu adormi, să nu adormi,/ să
nu adormi!”. Aici, pe fundalul unui poem,
totuşi elaborat, totuşi pliat pe modele
cunoscute sau mai nuanţat: raportându-se
la ele (şi forţând originalitatea prin replică), basorelieful care se profilează, dominant-determinant, în discursul poetic este
trăirea/ expresia/ durerea de dincoace (de
dincolo?) de poem.
Demonstrativ (şi) în scop didactic,
Triptic-ul de toamnă prezintă stratificarea lumii, pe de o parte, spaţial, prin jocul
de perspective/ de mişcare a camerei de
filmat, de apropiere a imaginii (peisajul/
natura/ lumea din rama geamului, apoi
interiorul camerei, apoi interiorul trupului/ minţii/ sufletului). Pe de o altă parte,
temporal, prin parcursul, succesiv, al unui
tablou clasic (natura), altul romantic sau
modern (camera) şi ultimul, dezmembrat
într-o „federaţie”, trupul, omul. Drama,
autentică (autenticistă), singura adevărată („câtă luciditate, atâta dramă”, vorba
clasicului modern), e doar aici, pe segmentul ultim: „Fereastra mea e-un triptic
de toamnă: / Un călăreţ cu faţa galbenă,
barba roşie/ Şi plete verzi galopează spre
blocul/ Gri, scorojit, de vizavi./ Sub un
soare/ Rece, pe cerul încă senin. Camera

mea/ E o cutie mare, în care încap/ Şi patul
şi dulapul şi biroul şi biblioteca.// Trupul
meu e-o federaţie străveche,/ Cu legi de neînţeles. Mintea mea/ E-un plasture plin de
sânge,// Fereastra, un triptic de toamnă.”
Ingambamentul „Mintea mea e un plasture plin de sânge” e poezia din această
poezie. E versul care esenţializează (până
la sânge) mesajul.
Dincolo de jocul poetic în sine (cu o constantă şi câteva variabile), poemul Gelatină este şi un fel de exerciţiu demonstrativ
pentru lecţiile de scriere creativă: poezia
construită din definiţii (deh, poetice): „Casa
mea e din cărămidă, privirea mea de oţel, /
Sufletul, sufletul de gelatină. / Cărţile sunt
covoare, vorbele vaze emailate, / Carnea
mea e de plastic, oasele de titan, / Sufletul,
sufletul de gelatină. // Hainele-s eprubete,
cărţile, fluturi de noapte, / Inima mea e din
cauciuc şi ebonită, unghiile / Din aur şi argint, sufletul de gelatină. // Telefonul e un/
păianjen, televizorul o broască ţestoasă, /
Fruntea mea e de porţelan, ochii de mercur, / Casa mea e din cărămidă, cărămidă
adevărată, / Sufletul, sufletul de gelatină”. Dar, ca în orice poezie bună, drama/
trăirea/ emoţia nu doar există, discret, ci e
şi cea care dă culoare mesajului.
E de reţinut acest detaliu: nişte texte, în
principiu, ştiinţifice, precum teoriile sale
poetice, comentariile pe texte, aplecarea
asupra teoriei altora – toate sunt de o
viziune concentrată pe fenomenul poetic
în sine. Pe când poemele, inclusiv ale sale,
nu doar cele pe care le citează în comentarii, sunt adevărate forme de explorare
a realităţii, pe un palier larg cât întreaga
umanitate. Fie adunate în pâlnia sufletului
şi viziunii personale în context cu Noul
Antropocentrism, fie – dimpotrivă – spulberate democratic într-o viziune asupra realităţii imediate din „poezia cotidianului”.
Lumile create de poet sunt consecinţe ale
cercetării lumii existente. Iată de ce dramele acestor lumi poetizate sunt autentice
şi nemijlocite, intrându-se abrupt în ele:
„Niciodată să nu-ţi faci casa pe o colină /
Mai bine dormi. Din pereţi vor ieşi îngeri
înalţi, în robe albe,/ Cu aureole de neon şi
flori de plastic. Se vor dezbrăca:/ Sâni mari,
de femeie, sex roşu, inflamat, de femeie./
Se vor apropia de patul tău, cu sexul ras la
sânge,/ Tot mai umflat. Care îţi va şopti:/ «E
timpul, Domn al Oştirii!» «Care oştire?» «Nebiruita/ Oştire-a Credinţei». Înconjurat/ De
gurile lor lacome şi umede, vei striga:/ «Dar
eu vreau pace şi linişte, vreau să dorm». Iar
gurile/ Lor ştirbe, cu buze roşii şi groase
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vor râde: «Hâş, hâş!»” (Casa de pe colină ).
Tocmai pentru trăirea aceasta dramatică
(uneori, în poezia cotidianului – drame
implicite, estompate), dar neapărat într-o
formulă modernă, poetul nu se îngrijeşte
atât de mult de categorii estetice şi figuri
poetice ale ilustrării, cât mai curând pe cele
ale atitudinii: ironia, sarcasmul, interogaţia, invocaţia, tragicul, sublimul.
Să nu existe fericire în universul poemelor lui Muşina, în universul poemului
modern? – s-ar putea întreba nu ştiu care
cititor. Ba da, ba da, ba da. Numai că el
va fi privit prin aceeaşi fumurie sticlă a
sarcasmului şi a angoasei. Şi iată ce iese
din asta: „Ca guma de mestecat lipită de
pantaloni, / Ca o pată pe retină, ca un
furuncul, ca urma / Unei operaţii nereuşite.// Oamenii fericiţi. Mai rău ca sfinţii./ Şi
sfinţii au fost fericiţi. Dar ei măcar/ Se lăsau
sfâşiaţi de fiare, se hrăneau/ Numai cu
ierburi, se ascundeau pe coclauri, stăteau/
Ani întregi în vârful câte unui stâlp.// Dar
fericiţii, nu! Mişună peste tot, îţi râd în
faţă,/ Când merg parcă plutesc, se bucură
de orice,/ Dau din mâini, îţi vor binele... Dar,
mai ales,/ Zâmbesc şi râd, râd ca tâmpiţii,
tot timpul.” (Puah!). Fericirea paradisiacă,
leneşă, incoloră, inexpresivă, privită din
perspectiva cumva grăbită, alarmată,
nervoasă, agitată, foarte activă, distributivă (ca într-un meci de baschet), dar foarte
implicată, a existenţei într-o epocă modernă construieşte sistemul reflector necesar
pentru tensiunile poetice generative de
texte. Observarea/ studierea lumii prin
interogarea ei.
Urmează un contrapunct (necesar întotdeauna pentru crearea polifoniei). Curios, dar ciclul acesta de poeme „didactic-demonstrative” (pun ghilimelele pentru că nu
e chiar aşa) se încheie cu un grupaj din zece
sonete, clasice, ca formă, cel puţin. O aluzie
că toate trebuie să culmineze cu formule
clasicizante? Un fel de nirvana a formelor,
spre care trebuie să tindă, după care trebuie să tânjească orice poet? Posibil.
Adevărat, primul sonet din acest panou
demonstrativ (Cumpăna) începe – postmoderniceşte – cu un citat dintr-un poet
modernist, dintr-un ermetic: Ion Barbu
(„Cimpoiul veşted luncii i-ar mai cânta, dar
ce/ Să îi mai cânte astăzi, când vlaga i s-a
dus?”). Versul iniţial repetă începutul poeziei Timbru. Dacă e o aluzie şi Muşina îşi
acordă timbrul vocii după un poet de talia
lui Barbu, e în perfectă asonanţă cu firea
lui care, am observat, nu e un omnivor, nu
e expansiv, ci, dimpotrivă, insistă, repetat,
intens, până la esenţe, să exploreze opera
unui număr limitat de scriitori de referinţă.
Barbu e o alegere perfectă în acest sens.
Poemul e în siajul teoriei lui Muşina despre
poezie ca formă de explorare a realităţii
(precum ştiinţa), aici chiar se potriveşte o
poezie a matematicianului Barbu/ Barbilian (pentru care poezia era o continuare
a matematicii, nu o pauză lirică): „Ca în
geometrie, înţeleg prin poezie o anumita
simbolistică pentru reprezentarea formelor posibile de existentă, întrucât există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un
loc luminos, unde se întâlneşte cu poezia”.
Dar „Cimpoiul veşted” nu e doar o aluzie
la o metaforă a creaţiei in-spirate, ci şi un
model arhetipal. Putem să ghicim aici,
dincolo de încă o trimitere la Barbu (la Oul
dogmatic: „Acolo,-n polul plus, / Se zămislesc planete de-o vară, care se// Vor arăta
pe boltă când eu voi fi apus.”) şi o trimitere

la Blaga: „Seminţele-s în Pântec” – „Magistrul Mallarmé” este invocat expres –, iar
în final, după o aluzie la prima Scrisoare
eminesciană („Căci nu e Sens acela ce poate
fi ascuns”), suflă în spate Bacovia, la fel de
aluziv, deşi întreaga construcţie se ţine pe
imaginile (poetice, geometrice, oricum, ale
cunoaşterii) barbiene. Un clasicism postmodernist, construit pe modele rejucate
ludic-ironic.
Dar există, bineînţeles, şi o gratuitate în
toate aceste eforturi de a construi, clasic,
imaginea unei lumi banale, în gânduri la
fel de banale, în structuri rotunde, gnomice şi memorabile, dar fără profunzimi: „Tot
mai ades Natura, împachetată bine, / Ne
ţine loc de mamă, de tată şi bunici. / Noi
trecem printre Rafturi, găsind ceea ce nici /
Nu am visat vreodată: fantasmele eline,//
Iudee sau romane, oase de mucenici…” Ca
să se încheie – cu poantă sau fără, oricum
fără surprize – cam cu ce a început, ori poate mai nuanţat: cu o concluzie suprapusă
spiroidal pe premisă, într-un fel de model
absolut pentru tot soiul de glose, rondeluri,
sonete sau alte forme fixe: „Atenţi ca alt client să nu ne ieie faţa,/ Ne-nghesuim la casă.
Plătim. Apoi? Nimic:/ Iar ne trezim afară, în
noapte şi în frig.” QED.
Adevărat, crescut mai curând pe modele sonetiştilor „incorecţi” Baudelaire sau
Rimbaud (şi nu pe sonetul clasic), Muşina
forţează dramatismul stărilor (de altfel, o
contradicţie între formula fixă şi tensiunea
dramatică o găseam şi în sonetele-elegii
ale lui Eminescu): „Acum, adormi! Visează!
Te vei trezi cândva / În iarba înflorită din
lunca de odinioară:/ Zumzăie mii de gâze,
la umbra stejarului e vară/ Şi tu scrii-n
caietul dictando o nouă poezie. Ea// Te face
să zâmbeşti? Sau liniştea care coboară/ În
tinerele membre, în mintea care ar vrea/
Să-adoarmă cu ochii deschişi, să vadă
ceva/ Ce nimeni n-a mai văzut. În tine e o
scară,// Pe care, urcând, vei ajunge mai sus
de nori./ Ştii asta sigur. Cum ştii şi că o să
mori:/ O poveste ciudată, pe care o visează// În fiecare zi mii de oameni. Fiindcă
trează/ Cu-adevărat nu-i decât Mintea
care ne-a născut. / Dar asta a fost tare, tare
demult...” (Asta a fost tare demult ).
Acest sonet final, într-o implicită, nedisimulată chiar şi pe fundalul tulburărilor
moderne, firească idee de perfecţiune,
rotunjeşte – iarăşi: demonstrativ! – ciclul
de sonete, dar şi întreg compartimentul de
planşe caligrafic-explicative, dar şi cartea
propriu-zisă (mă refer la Teoria şi practica
literaturi). Iar având în vedere că ediţia de
la Cartier include la început şi un alt text
programatic al lui Muşina: Eseu asupra
poeziei moderne, ciclul acesta de poeme
finale (vai, chiar finale!) întregesc ilustrativ
şi acest compartiment. Închid cercul. Şi are,
ca şi întreaga carte – iarăşi banal afirmând
– o valoare testamentară. De premoniţie.
Or, poezia, fie ca formă de cunoaştere, fie
în versiunea explicaţiilor teoretice, fie şi
în formula matematică a textului poetic
inefabil, este nu doar o formă a cunoaşterii, cum zice autorul cărţii pe care tocmai
am recitit-o, ci şi o formă prin care această
lume există, se construieşte, se afirmă.
Chiar dacă [încă] nu toţi observă.

* Alexandru Muşina, Eseu asupra poeziei
moderne. Teoria si practica literaturii, Chișinău,
Editura Cartier, 2017.
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LIMPEZIRI
(III)
de IOAN MÂNĂSCURTĂ
I

II

Astăzi, voi încerca să fac ordine în
alcătuirea spațială a existenței noastre și mișcării acesteia în dăinuirea
noastră temporală.
Aici și dincolo – nu fac parte din
spațiul nostru. Să se știe.
Aici nu are dimensiune. Aici – unde?
când? de ce? Aici este prea domestic
ca să aibă adresă. Doar în imaginație
capătă contur. Este un punct mult
mai mic ca boaba spumei. Aici nici
chiar vreme nu are.
Aici – spațial și temporal – este
un punct fix insignifiant, prin urmare
atemporal și abia tangibil spațial.
Atât de abia tangibil încât nici
nu există, deși noi existăm în exact
interiorul lui aici.
Să nu uităm însă că dintr-un punct
mult mai slab ca boaba spumei s-a
fost prin el însuși născut universul.
Și atunci… atunci… atunci…
Acum dă farmec lui aici și sugerează
existența lui dincolo. Avem două coordonate spațiale – aici și dincolo și
doar una temporală – acum. Și încă
una, secundară, subordonată – niciodată, care face unirea dintre aici și
acum către spre dincolo.
Întotdeauna, după cum am aflat
din proprie experiență, nu pare să
aibă un suport solid și este inferioară
lui niciodată.
Dincolo, evident, nu face parte
din acest spațiu, fiind, prin definiție,
exterior spațiului nostru, deși în orice
clipă îi simțim pulsația.
În Univers singurul reper valabil
este pretutindeni.
După care, nemeritat, se aliniază
niciodată și întotdeauna.
Aici, prin urmare, este pretutindeni
și, mai ales, nicăieri. Sau, mai degrabă,
ar trebui să le recunoaștem o relație
de adâncă reciprocitate.
Aici, ca și pretutindeni, ca și întotdeauna, capătă sens și măreție doar
în alcătuire cu Patria.
Întotdeauna și pretutindeni știm
că Patria este aici.

Demiurgul, când ne-a creat, ne-a
făcut cu știința clară că Universul fără
margini e în degetul lui mic (asta,
bineînțeles, o spune în cunoștință
de cauză Eminescu), - lui însemnând
orice ființă umană și încrederea Dumnezeului că ne-a făcut exact după
chipul și asemănarea sa.
Nu este bine, după a mea părere,
să-l dezamăgim, dând necrezare adevărului curat și apucând pe căi străine.
Este prielnic Domnului și nouă să
confirmăm și să consolidăm această
bună, adevărată și generoasă părere
că suntem după chipul și asemănarea.
Altfel trebuie să revenim la unul,
demolator de meserie din de prost și
fudul ce era, Darwin, și nu este frumos și nici reconfortant să adoptăm
ca principiu de viață prostia din care
nici măcar nu am ieșit.
În marea lucrare, desprinderea de
maimuță, de regnul animal, cum ar
veni, este mai mult ritualică, nu de
esență, un fel de exorcizare prin noi
înșine, ca să înțelegem că nu noi ieșim
din maimuță, ci maimuța ancestrală
trebuie eliminată din cei după chipul
și asemănarea.
III
De fapt, avem intuiția multispațialității sau, mai pe înțeles, a spațiului multidimensional. Când spunem
dincolo nu avem în vedere (și nici în
alte simțuri nu avem) spațiul nostru
terestru și nici chiar pe acesta întorlocat cu timpul. Dincolo este altceva.
Dincolo este dincolo de pământeana
înțelegere, unde gândul nostru ajunge
doar ca o părere, ca o idee de idee.
Doar în vis cu visul mergem acolo
dincolo pentru împrospătarea poftei
de viață pe Pământ.
Cum s-ar întâmpla să vină – și
nu se poate – în mare contradicție
acum cu atunci, acestea fiind una și
separate încă la începutul lumii?...
(N.B. Nu este decât un punct (ca
boaba spumei) de vedere pentru, bineînțeles, cei cu vedere.)
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15 spre 16.IV.1971
Iarăși o coincidență! Precum mi s-a mai întâmplat și cu alte
ocazii. Am terminat lectura Cărții ghețurilor, pe care Juhan
Smuul o încheie pe data de 16-17 aprilie. Extraordinar! Posibil, deoarece astăzi e cam aceeași dată, însă după 13 ani.
Apoi, această aritmetică necesită încă o precizare, pe care o
găsesc în mărturisirile estonianului: „De fapt, cartea mea a
fost încheiată pe 13 aprilie, exact atunci când nava Cooperația părăsi portul din Alexandria...”
Dar, precum e și firesc, coincidențele nu trebuie să ne
mire prea tare însă, nu de puține ori, oarecum contra logicii, ele par a ne influența mai mult decât se crede.
Am călătorit cu Smuul din Leningrad în Antarctica,
apoi în Australia și Africa. Imaginația mea a trecut, și ea, de
două ori ecuatorul. Am trăit multe, abstracte și nu prea, pe
care nu sunt în stare să le expun aici. (Încearcă a te descurca în sentimentele unui suporter, după ce selecționata țării
sale a câștigat campionatul lumii!) O carte extraordinară, zic, chiar dacă impresiile mele au fost influențate și de
opiniile criticilor, pe care le cunoșteam până a purcede la
lectura propriu-zisă. E o interdependență necesară. Ar mai
trebui doar să rețin câteva judecăți sau opinii din carte: „O,
Doamne, parcă puține prostii populează lumea aceasta a
noastră, pentru ca tu să mai zămislești și femeia?!” (pare-se,
sunt cuvintele lui Gogol).
Orașul Alexandria. Întemeiat de Alexandru Macedon în
332–331 î.e.n.. Episcopul Teofil ordonă să fie incendiată biblioteca ce însuma 700 de mii de manuscrise.
Timp de două ore, am citit pe nerăsuflate Viața lui Beethoven de Romain Rolland, apărută recent în traducerea
lui Valentin Mândâcanu. Păcătoșenie: parcă n-a putut s-o
traducă din originalul francez?! Am reținut câteva detalii:
în 1798, Beethoven îl cunoaște pe celebrul violonist Kreutzer, căruia îi dedică renumita sonată ce poartă numele
interpretului respectiv; Appassionata i-a fost inspirată de
Furtuna lui Shakespeare; Sonata lunii i-o dedică Giuliettei
Guicciardi, o pasiune a sa din 1801. Când se referă la un Beethoven care vrea să placă femeilor, Rolland scrie: „Leul îndrăgostit își ascunde ghearele”.

18.IV.1971
Așa se face că trebuie să încep à la Juhan Smuul – un caz cu
o făptură subjugată de tot ce este boarfă. Așteptam, dimineața devreme, să se deschidă baia publică de lângă căminul nostru. Vine și o femeie care, cunoscând-o, vede-se, pe
o alta, prezentă și ea acolo, îi arată acesteia ciorapul cu câteva fire trase. „Iată, zice, am dat gata două ruble cincizeci,
chiar în clipa aceasta”. Cealaltă: „Dracu’ știe la ce se gândesc ei... Așa e. Fiică-mea îi tot destramă și-i destramă. Și
iar dai 3-4 ruble. De ce-i fac ei atât de scumpi? Sintetică, dar
scumpă... Odată, eu am cumpărat dintr-o țară 17 perechi de
ciorapi. Și, ce crezi? S-au dus și ele dracului. Însă măcar nu
mi-a părut rău, căci erau trei perechi la rublă”. „De unde i-ai
procurat?” se interesă convorbitoarea. „Există o astfel de

țară”, răspunde cealaltă cu un aer oarecum enigmatic, nițel
triumfător. După care reluă povestea cu ciorapii, repetând-o
cuvânt cu cuvânt, din care e lesne de înțeles că o spusese de
foarte multe ori la foarte multă lume. Cealaltă, curioasă, se
interesează din nou: „Unde, din ce țară?” Aceeași enigmă nedezvăluită. „Dar pâinea, cât costă pâinea la ei?” „Mai ieftină
ca la noi. Eu am fost acolo, am văzut cu ochii mei”. În fine, din
această insuflare discretă cu „există o astfel de țară”, am înțeles că era vorba de Israel.
Vizită la medic, eu și... angina! Cam hazliu, dar... adevărat.
Apoi, am plecat acasă. Sărbătorile Paștilor. Sărmana mamă a
avut grijă să ne trateze pe doi, pe tata și pe mine. Întreaga
iarnă, n-am îmbrăcat lenjerie atât de groasă însă, la insistența mamei, am dormit încotoșmănat pe cuptorul fierbinte.
Am transpirat litri de lichid, nu altceva, încât ceaiul băut de
cu seară nu m-a... „trezit”.
Astăzi, așteptând ore în șir autobuzul (cursa, cum i se mai
spune la Negureni), nu puteam să înjur altceva decât... „Paștele...”, după care îmi mușcam limba. Atâta timp pierdut pe
marginea șoselei!
La Chișinău, am sosit cu bine. Domnișoara din Brânzeni
m-a uimit prin felul ei de a fi. Degajată, cam lipsită de control
asupra sentimentelor. Pentru prima oară întâlnesc așa ceva.
În autobuz, am stat într-un picior, făcând haz de necaz:
chipurile, berzele s-au obișnuit să stea într-un picior de când
nu le ajungea loc în baltă.
Acum, citesc Agranovski, Vocație. Jurnalist mare.

24.IV.1971
Ieri seară, am renunțat să iau notele pe care – poate că deja
oarecum altfel – le fixez acum, aici. Își spusese cuvântul oboseala adusă de la Soroca. „Bătrânețea” a făcut să mă întâlnesc
mai repede ca de obicei cu nea Ene.
La Soroca, a trebuit să pierdem vreo oră și jumătate până
să ne aranjăm în căminele școlii pedagogice. Ne străduiam
să fim mai ceva decât suntem de obicei. (Lescu vorbea atât
de literar, cum nu l-am știut în stare.) Gazdele, elevi, nu studenți, ne admirau, ce mai! Nu se lăsă mai prejos nici matriarhatul lor. Am luat masa la restaurantul „Nistru” – o salată, o
pârjoală, apă minerală, un pahar de vin. Cele 14 ruble, total,
le-a plătit Dm. V. Coval, dirigintele grupei noastre. De la el am
aflat că a murit Juhan Smuul.
Seara, la căminele școlii pedagogice, am intrat pe la niște eleve-studente. Sigur, uimindu-le nespus prin... erudiția
noastră. Poiată înregistra la reportofon răspunsurile la întrebarea: „Credeți în Dumnezeu?” Cineva constată că, într-o
singură cameră, sunt cazați (dorm!) patru poeți (Romanciuc,
Proca, Poiată, Ego) și un șofer. În drum spre Chișinău, colegii
au tot pedalat pe acest caz, în sfârșit ajungând la binevoitor-bizara concluzie că, de fapt, în acea cameră au dormit doi
șoferi (eu și șoferul propriu-zis), un motociclist (Poiată), un
holop (Romanciuc) și un grivei (Proca).
Dimineață, m-am trezit primul. Obosit. Prost dormit.
Peste vreo câteva minute, pe ceilalți i-a trezit difuzorul cu:
„Atențiune, atențiune! Vorbește Moscova! În cosmos – nava

Soiuz 10”. Chestii obișnuite. Ca și cosmobursa noastră. Neam adunat la comitetul comsomolist, unde ni s-au repartizat temele pentru paginile din TM. Eu cu Chița Radu –
la școala de medicină, să scriem despre clubul prieteniei
internaționale. Secretară – Elena Lemnovscaia, o tinerică
ce nu trebuie să-și facă griji în privința exteriorului, iar pe
alocuri – și în cea a culturii (generale). Căsătorită. A absolvit această școală, rămânând secretar. Soțul – student la
agricultură (colhoz-institut), bolnav incurabil. Directorul
– Vladimir I. Ciobanu, bărbat bine făcut, aproape cult. Am
tot umblat prin școală... Despre club – vom scrie, adăugând destule și din partea noastră.
Ne-am dus la librăria „Luceafărul” unde, încă de când
făceam practica la ziarul raional de aici, procurasem cărți
valoroase la un preț redus, pe care, la Chișinău, le găsești
doar la prețurile lor inițiale. De data aceasta m-am ales cu
vreo 10 volume de Gorki, 2 – Aragon, un Hugo, 3 – Turgheniev. Toate – publicistică, eseuri, corespondență, opinii
despre artă și literatură („marfă” foarte puțin întrebată
de soroceni). Librarii – mirați de opțiunile mele. Ceva mai
târziu, am venit și cu alți colegi. Lipsa de bani ne-a cam
„redus” pofta. Totuși, au procurat și ei câte ceva. Chița mă
admonesta ușor, zicând că eu, știind ce și cum, mi-am luat
cu mine bani, fără a-i pune la curent și pe ceilalți colegi. Nu
e chiar așa...
Trecând pe lângă Negureni, am lăsat barosanul colet
de cărți la pedagogul Nicolae I. Dumbrăveanu, care are
casa chiar lângă șosea.
Directorul muzeului din Soroca ne-a fost ghid la cetate, aceasta – în renovare. Despre istoria Sorocii – note în
blocnotes. Ne-am fotografiat. Bancuri peste bancuri. Cineva spuse că, în orașul de pe Nistru, cafeneaua „Păpușoi” o
fi fost numită astfel în onoarea colegei noastre Elena Păpușoi. Orașul mi s-a părut oarecum mai atrăgător, decât
vara trecută, când făcusem aici practica de gazetar.

26.IV.1971
Astăzi, se deschide Congresul al IV-lea al Uniunii Scriitorilor din Moldova. N-avem invitații, participarea mai tinerilor, ne-membrilor, nu e de dorit. Cine știe la ce te poți
aștepta de la ei? Eu însă mă gândesc la altceva – la romanul Veronicăi Chibac-Cucereanu La răspântia Boianului.
Un document (și) lingvistic dintr-o anumită epocă (1900).
Frază neaoșă, mustos populară. Cât sunt de departe un
Șleahu, un Barschi, care ar trebui s-o invidieze pe autoare.
Și totuși, abundența dialectismelor îți trezește anumite
rezerve. Sau explicate, sau omise. E o narațiune cam
cinematografică – schimbări bruște de planuri și situații.
Sigur, Chibac-Cucereanu și-a însăilat romanul din cele auzite de la altcineva. Ceva din Rebreanu. Pare să aibă dreptate Ion C. Ciobanu când spune că autoarea ar mai putea
retușa, nuanța. Plecarea lui Mihai în Canada e prea lipsită
de substrat psihologic.
Ieri seară, dansuri la matematicieni. Îmbulzeală, țopăială mai mult sportivă decât coregrafică.
Tot ieri, se zvonise că L. I. Brejnev va face o vizită la Universitate. Astăzi însă rectorul își cere scuze că proiectata
întâlnire nu va avea loc.

29.IV.1971
Evenimente – comme ci, comme ça. O inventariere informațională a câtorva zile – fără roade deosebite. Zbatere
confuză de a duce la bun sfârșit teza de an – pe 5 mai expiră ultimul termen. Câteva înfiripări de versuri, pare-se
reușite.
Ieri – cercul de latină. T. Corai, studentă anul II, a prezentat sărăcuța și palida comunicare „Ovidiu în exil”. Și
totuși, am aflat unele lucruri noi. Mi-am amintit versurile
din Elegia a XIII-a: „Răpus de suferință, departe exilat, /
Mereu mă duce gândul atât de întristat / Spre cei rămași
acasă și în atâtea dăți / Mi te aduce gândul și-n preajmă mi
te-arăți”.
În sfârșit, am văzut ghidul de conversație ruso-moldovenesc. Se juca la loterie! Am pierdut o rublă, după care
librăreasa mi-l cedă fără loterie. I l-am expediat kazahului
Sașa-Alexandru.

VA URMA
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ea mai populară imagine grafică
în care apare marele patriot al
neamului românesc din Basarabia, fostul deţinut politic pentru ideile
sale transformate în idealuri, savantul
fizician în devenire, deputat în primul
parlament al Republicii Moldova, care la
ora propice a istoriei a urcat pe sediul
forului legislativ şi a plasat la loc de
vază şi de onoare steagul tricolor, Gheorghe Ghimpu, este cea cu steagul în
mâna stângă şi cu mâna dreaptă închipuind semnul de totdeauna al izbânzii,
al victoriei spre care îşi îndemna conaţionalii. Viaţa sa fusese deja şi continua
să fie o mărturie vie a omului dedat
în întregime, fără nicio rezervă, cauzei
românismului temeinic, de neclintit şi
totodată un îndemn de a ne încadra
cu toţii în activitatea de popularizare
şi de implementare practică a idealului
reîntregirii Ţării Româneşti. O dovadă
arhigrăitoare în acest sens – după însăşi
viaţa sa punctată de multe şi mari primejdii, apoi de şase ani de gulag stalinist şi cu o activitate febrilă în numele
românismului, inclusiv la conducerea
Asociaţiei victimelor regimului comunist
de ocupaţie şi a veteranilor de război ai
Armatei Române din Republica Moldova,
redenumită în 2000 Partidul Naţional
Român, – este cartea Conştiinţa naţională a românilor moldoveni, dedicată
din capul locului „celor care vor înfăptui
Reîntregirea neamului românesc!”
Gheorghe Ghimpu, acest neobosit purtător de steag tricolor, această
mărturie concretă şi convingătoare a
luptătorului pentru cauza românismului în Republica Moldova, acest îndemn
perpetuu la păstrarea şi înnobilarea
conştiinţei naţionale româneşti a tuturor
moldovenilor, cărora regimul comunist
de odinioară le-a inoculat – pe urmele
propagandei ţariste de după 1812 –
ideea că ar fi un popor aparte, diferit de
poporul român, din care fusese furat în
anul pomenit, este o efigie a luptătorului
până la sacrificiu pentru cauza de căpetenie a patrioţilor de ieri, de azi şi de
mâine ai pământului care ne ţine.
Spusa din urmă îşi legitimează pe
deplin perenitatea în vecinătatea unor
idei lansate de-a lungul timpurilor de
scriitori şi savanţi notarii care demult ar
fi fost cazul să ne unească într-o societate monolită, capabilă să repare greşeala criminală a turcilor care nu aveau
niciun drept să cedeze Moldova istorică
ruşilor care, la rândul lor, nu aveau nicio
îndreptăţire să accepte un atare „cadou”
din partea turcilor, altfel zis – să ne
unească într-o societate profund conştientă de provenienţa sa românească (de
la daci şi romani, nu de la slavi şi ruşi)

PURTĂTORUL
DE
STEAG
de ION CIOCANU
şi de românitatea sa neîndoielnică de la
începutul începuturilor, până să fi căzut
pradă în 1812 imperiului ţarist acaparator, tiranizator şi, în definitiv, anihilator
al simţirii şi cugetării noastre româneşti.
Aici e locul potrivit să apelăm la o
cugetare sub formă de întrebare, pusă
de talentatul şi curajosul încă în anii
regimului comunist scriitor de obârşie
transnistreană (născut în satul Valea
Hoţului), Alexei Marinat, doritorilor de a
„demonstra” că limba „moldovenească”
ar fi de o seamă cu formarea statului
feudal Moldova în 1359: „În ce limbă
au vorbit moldovenii până la 1359?”
Or, primul domnitor al Moldovei, Dragoş-Vodă, a venit din Maramureş, unde
se vorbea limba română, şi s-a înţeles
de minune cu locuitorii ţinutului, chiar
dacă el nu ştia „moldoveneşte”, deoarece
până atunci nu existase Moldova şi, prin
urmare, nici limba „moldovenească”. Reiese că şi-n Moldova, şi-n Maramureş se
vorbea una şi aceeaşi limbă – româna,
în care au conversat Dragoş-Vodă, apoi
Bogdan I cu populaţia din Moldova, fără
să fi avut nevoie de dicţionare şi traducători.
Alexei Marinat avea certitudinea că
moldovenii vorbiseră limba română de
la începuturile lor, ca şi maramureşenii
şi locuitorii altor meleaguri româneşti. În
orice caz, nu vorbeau o limbă diferită de
a lui Dragoş-Vădă nici în 1359, nici mai
târziu, până au venit peste ei ruşii (în
1812), şi bieţii noştri români au prins a se
numi Ivan, Igor, Fiodor, a se „prostudi”
şi a „căşlei”. Până a intrat în sângele multora dintre ei şi al urmaşilor lor că „şi
bunicul, şi străbunicul s-au numit Alioşa,
Valodea ori Jora și au vorbit ruseşte şi
maldaveneşte”.
Am citat acest exemplu uşor de
asimilat până şi de cei mai puţin şcoliţi
cititori contemporani, dar Gheorghe
Ghimpu procedează ca un autentic cercetător istoric, etnolog, literat, pornind
de la informaţii istorice, etnologice şi
literare solide, bine verificate, începând
– fireşte – de la Grigore Ureche, Miron
Costin şi alţi cronicari moldoveni şi
munteni, continuând cu referinţe serioase la Historia Moldo-Vlachica şi Hronicul
vechimei a romano-moldo-vlahilor de
Dimitrie Cantemir, la Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă de
Ştefan Ciobanu, la Romanitatea românilor. Istoria unei idei de Adolf Armbruster
şi la alte contribuţii ştiinţifice notorii în
domeniu, lucrarea sa fiind un antidot
spiritual solid împotriva publicaţiilor
pseudoştiinţifice mustind de românofobie şi de moldovenism primitiv, ca
Statalitatea moldovenească şi problema
basarabeană de Artiom Lazarev, Moldo-

venii în istorie de P.P. Moldovan (sic!),
Istoria Moldovei de Vasile Stati şi altele
de aceeaşi natură mincinoasă.
Un merit cu totul aparte al autorului
e că el apelează la opinii corecte, formulate de scriitori şi savanţi ruşi care au
vorbit despre apartenenţa basarabenilor
la etnia română. Gheorghe Ghimpu se
referă, de exemplu, la afirmaţia istoricului rus P.N. Batiuşkov că, „în a doua
jumătate a sec. al XIX-lea populaţia
majoritară din Basarabia era românească
şi că ea tindea a se uni cu românii din
Regatul României, cu cei din Transilvania şi Bucovina…” (p. 106). El citează din
istoricul şi geograful A.I. Zaşciuk, care
scria despre Basarabia, literalmente:
„Moldovenii (românii) formează partea
principală a populaţiei”, noţiunile de
români şi moldoveni fiind considerate
de savantul rus drept sinonime (p. 107).
Marele patriot citează cu mândrie opinia
justă a academicianului rus şi sovietic
L.S. Berg: „Moldovenii sunt românii care
locuiesc în Moldova, Basarabia şi în guberniile Podolsk şi Herson” (p. 119).
Din păcate, nu ne putem permite o
dezvăluire amănunţită a conţinutului
unui întreg capitol al cărţii, intitulat
de-a dreptul incitant: „Moldova – leagăn
al românismului (sec. XV-XIX)”. Informăm cititorul articolului de faţă că e
vorba aici despre chestiunea românității
moldovenilor în viziunea cronicarilor
Ureche, Costin, a savantului, scriitorului
şi domnitorului Moldovei Dimitrie Cantemir şi a multor alte personalităţi notorii
care s-au considerat români şi vorbitori
de limbă română. Cităm doar o frază
din concluzia la acest capitol: „Moldova
secolelor XV-XX, prin domnitorii ei şi
cancelariile acestora, prin Biserica ei, în
primul rând prin mitropoliţii şi episcopii
ei, prin instituţiile publice etc., apare
ca un leagăn, ca o cetate, ca un centru
spiritual şi militar, ca un protector al
românismului…” (p. 214).
Informaţie bogată, interesantă, utilă
şi actuală conţin şi celelalte pagini ale
cărţii Conştiinţa naţională a românilor
moldoveni, îndeosebi cele despre marii
ctitori ai Unirii de la 1600, de la 1859
şi de la 1918, între care Mihai Viteazul,
Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri,
Constantin Stere şi alte minţi luminate
ale întregului popor românesc.
E foarte bine că avem această panoramă largă a luptei neprecupeţite a
înaintaşilor noştri pentru realizarea
ideii de românism şi de unitate a întregii naţiuni române, dar e regretabil că
până în prezent mai există minţi obtuze,
profitoare de pe urma răzleţirii românilor prin regiuni şi chiar state aparte.
Toţi rătăciţii se vor preşedinţi de ţară,

demnitari de ranguri înalte, cărora nu
le pasă de sărăcia lucie a oamenilor puşi
în situaţia de a hrăni şi întreţine atâţia
conducători, atâţia deputaţi, atâtea ministere şi departamente care se dublează
inutil şi neraţional nu numai la noi, dar
şi la Bucureşti.
O anumită consolare ne aduce lectura
paginilor în care ilustrul patriot Gheorghe Ghimpu face o trecere în revistă a
unui întreg şir de persoane şi personalităţi basarabene care au conştientizat la
timp apartenenţa lor la etnia română,
dovedind acest adevăr prin acţiuni concrete: fondarea unor partide sau organizaţii de esenţă unionistă (fondator de
mișcări politice a fost şi autorul însuşi al
cărţii), scrierea şi difuzarea unor lozinci
cu caracter naţional românesc (Lilia Neagu, Asea Andruh), mesaje adresate demnitarilor comunişti cu privire la românitatea basarabenilor şi a limbii vorbite
în Basarabia (Gh. David ş.a.), arborarea
tricolorului românesc pe clădirea unei
fabrici ca cea de la Alexandreni (Gheorghe Muruziuc) şi multe altele, toate
acestea culminând cu un portret literar
al marelui român basarabean Nicolae
Lupan, expulzat în 1970 din Basarabia
pentru ideile sale progresiste despre
identitatea limbilor aşa-zisă „moldovenească” şi română, despre românitatea
locuitorilor Basarabiei, ocupaţi de Rusia
ţaristă şi supuşi foametei organizate
în mod special pentru a-i șterge de pe
faţa pământului sau deportărilor care
urmăreau, în fond, acelaşi scop mârşav
etc. O menţiune specială facem pentru
atenţia acordată de Gheorghe Ghimpu
cărţilor de mare curaj civic, românesc şi
antisovietic ale scriitorilor Grigore Vieru,
Petru Cărare, Dumitru Matcovschi, Ion
Vatamanu, Mihail Ion Ciubotaru, Gheorghe Cutasevici…
Capitolele acestea, de fapt, întregul
volum intitulat Conştiinţa naţională a
românilor moldoveni, se lasă citite cu
plăcere şi neapărat cu mare folos nu
numai de către tinerii care nu au trăit
în vremurile în care s-au întâmplat cele
narate de Gheorghe Ghimpu, dar de toţi
doritorii de a cunoaşte adevărata istorie
a luptei basarabenilor pentru românism
şi pentru unire cu Patria noastră istorică
România şi de a afla adevărul despre
autorul acestei cărţi. O carte plină de
durere pentru chinurile îndurate de
oamenii Basarabiei, dar şi de bucurie
pentru izbânzile pe care le-am obţinut
în mişcarea noastră spre unitatea sfântă
a tuturor românilor, scrisă de un autor
pe care l-am cunoscut şi apreciat de la
începutul începuturilor activităţii sale
ca pe un curajos, demn şi perseverent
purtător de steag.
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POEME

de COMAN ȘOVA

AȘTEPTĂRILE AU CHIP
PIETRE DE MOARĂ
Pietrele ştiu să sfarme,
să turtească,
să prăfuiască
orice,
fără alegere,
o construcție, un joc de copii,
muzicieni, statui, pacte,
iubiri, păduri, enigme –
totul de-a valma.
Şi când nu mai au ce măcina,
pietrele de moară
încep să se macine
între ele,
să se subțieze
şi să se piardă
în nisip.

ADOLESCENȚĂ
Tata nu mai ştie ce vrem,
punem prea multe întrebări,
ridicăm prea multe probleme,
rupem hainele prea des,
creştem prea repede,
ne îmbolnăvim în fiecare iarnă;
prea consecvent.
Prea vrem să vedem,
prea vrem să ştim,
prea vrem să avem,
prea vrem imposibilul.
Vreți şi vreți şi tot vreți,
dar să vreți ce se poate,
zice tata.
Dacă tot vrem şi vrem,
nu se poate să nu se poată,
tată!

IMAGINI
Vin imagini
care-mi dilată somnul –
apare gura unei nopți
şi coapsele sfielnicei semințe
cu sânii revărsați peste-ntuneric,
apoi apare o trecătoare,
intră şi iese străină
într-un convoi aburos
ce mă urmează.

şi trebuie să ai un loc
unde să fii
de la un capăt la altul
cu ora ta de etern
şi trupul
şi vorbele
şi ce da
şi ce nu…

POD DE ÎNGERI
Celulele bolnave azi sunt condamnate,
sângele, bătrânul, uită să zâmbească,
ochii poartă grele pleoapele lăsate,
vorbele-s tăcere, timpanele de iască.
Trece-un aer searbăd prin plămânii
supți,
veştedă lumina a fugit din carne,
sunt un pod de îngeri cu pilonii rupți,
cerb cu trup de nouri spânzurat de
coarne.

TRECERE
Eu,
aici,
într-un pliu înnourat al pământului,
îmi calc timpul în picioare,
aşteptând.

AŞTEPTĂRILE AU CHIP
Pe un ghețar alunecos, departe,
aşteptările au chip,
precum nunta şi fiii.
Din toate părțile ninge,
ninge peste o vietate de ger,
ninge.
Spre seară,
când încă
tot mai ninge,
mi-a fugit sângele
în marea ninsoare.

TENTAŢII

UN LOC UNDE SĂ FII

Dimineaţa către ultimul somn,
sunt nestatornic,
mai nestatornic decât marţea
şi mult mai nestatornic ca atunci
când îmi ziceai: nestatornicule.

Îmi întinde o mână prin geam
şi mă întreabă
ce înseamnă să fii.
Femeia de gheață te cheamă
cum te cheamă adolescentele
fără reazem.
Gravitația te ține în cătuşa ei,
apoi altceva,

Dimineaţa, între ultimul somn şi cutremur,
trupul meu nu mai este al meu,
e al tuturor celor ce l‑au purtat
năruindu‑l frumos,
cu nişte vieţi lungi
şi iubiri părelnice,
până când, hărăzit mie,

l‑am luat la purtare ca nou‑nouţ.
Fiinţa lui de energii şi dorinţe
pluteşte în apropierea tentaţiilor,
se hrăneşte cu miezul lor de vis
electrocutându‑se.
Altele, mereu altele
plăcute nestatorniciei lui,
apar în ultimul somn
contopindu‑se toate,
precum o ceaţă cu alta.

AM VRUT SĂ FIU PĂDURE
Am vrut să fiu pădure umblătoare
cu aşteptarea vietăţilor în ochi
pândind primăvara.
Să mă hrănesc cu hribi, coarne de cerb
şi triluri de mierlă,
să pot vorbi cu norii
ca de la om la om.
Am mai vrut
să vibreze
în timpanul sensibil al lumii
sunetul glasului meu,
să ard scândura scenei sub paşi
şi să mă pătrund de suferinţa lui Lear
ca de aerul pe care‑l respir;
până la măduva osului meu de actor
totul să fie Oedip sfâşiind lumina
ca pe‑o cămaşă albă,
să cred cu toată fiinţa când mi se uită‑n ochi
bătrânul Arbore,
dar eu
scriu noaptea despre noapte,
ziua despre zi,
la faţa locului despre faţa locului,
în miezul faptei despre faptă...
Dar n‑am uitat,
din când în când,
să fiu
pădurea visată... umblând.

DUPĂ APOCALIPSĂ
Când am plecat de-acolo,
acum o mie de vieţi,
mi-am lăsat casa cenuşă,
grădina cu pomi măcinaţi
şi masa din blocuri de cuarţ,
unde stăteam cu părinţii
zile în şir,
fiindcă eram uşori şi ne vorbeam tăcând –
şi câte mai ştiam atunci
când aveam aripi de silex.
Dar a venit un frig cu faţa gri,
care a lins iarba
şi-au dispărut mioarele şi caii
şi păsările s-au mistuit în frig
şi a crescut lumina lângă noapte
până când, tremurând dinăuntru,

Luna a-mpietrit de tot.
Cât gri a coborât din ochii mei,
cât gri s-a aşternut.
Mi-am îngropat părinţii şi femeia
într-un crater gri,
mi-am coborât privirea grea de gri
şi, de pe-o stâncă gri,
m-am aruncat cu aripi gri
în apele Pământului.

MĂRTURISIRE DE DINCOLO
Nu era nici deal, nici vale, nici loc
drept.
Punct care se balansa era,
ţipăt peste două maluri de prăpastie
era,
drum format din cuvântul d r u m.
Mergeam pe el fără să‑l simt sub
paşi,
paşii nu erau picioare păşind
şi nu erau picioare deloc în mersul
acela
şi nici nu alunecam.
Nu simţeam foame, nici frig, nici
cald,
nu eram greu, nu eram uşor.
Eram ceva fără să fiu.
De chip, nu‑mi mai aduceam aminte,
ştiam că sunt eu,
mă vedeam privindu‑mă, dar nu
eram de văzut,
sau eram fără să fiu
şi mărturisesc ceea ce nu eram,
iar ceea ce fără să fiu eram.

NESOMNUL
Odaia se măreşte ca o disperare,
aerul se dilată în somnu‑mi,
îngerii fug cenuşii.
Sunt singur.
Spaţiul răsuflă enorm,
se rostogoleşte spre mine un crater
de lună,
pământul sub laba păroasă mă ţine,
mă iartă, mamă, mă iartă, iubito,
părul a spaimă ţipă în sus,
gura de frică geme strivită,
spaţiul cu carii râde apus.
E un coşmar, zic,
e o toană a nopţii în hârjoană şi
plâns,
e o grimasă a vremii ce‑şi încruntă
sprânceana
la copiii astenici –
e aerul fad, e ora târzie
şi somnul zbârcit de oboseală
sare‑n piciorul schilod.
Îmi aud respiraţia,
aud priviri scuipate peste tot,
şi iată pasul, şi iată căderea,
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şi iată zgomotul,
prăbuşindu‑se toate
în golul căscat între mine şi altceva.
Şi somnul nu există
şi carnea nu există,
sunt aer tot
şi tot sunt un coşmar
ce încă n‑a trecut.

O PĂDURE A INVADAT ORAȘUL
Am văzut o pădure în marş
pe asfalturi fierbinţi.
O pădure de foioase şi conifere
cu galerii nesfârşite de păsări
invadase oraşul.
Un fagus silvatica
îşi rezema coatele de Intercontinental.
Păsările dirijau autobuzele,
troleibuzele, taximetrele şi furgonetele
către linia de centură.
Sămânţa plopilor piramidali
începuse să rodească
în răsuflarea trecătorilor,
pe umerii statuilor de bronz,
între vorbe,
pe toate scările de marmură şi neon,
pe fumul ţevilor de eşapament
în părul despletit al fetelor.
Din cinematografe ieşeau
păduri tinere de mesteceni,
alimentarele erau pline
de fructe sălbatice
şi ouă de mierlă.
Pe bulevard,
pinii
înălţau un castel de cetini
pe coloane dorice.
În mijlocul pieţei,
stejarii
ridicau un monument
cât un anotimp ploios
fără umbră.
Totul era accesibil
în aerul îmbătător al coniferelor,
iar pe covoarele fermecate
ale poienilor plutitoare
iepurii albi
făceau tumbe.

RAFT
GENERALUL BERTHELOT
ȘI ROMÂNII

F

rancez de origine, generalul Henri Berthelot pare a fi mai
cunoscut și mai apreciat azi în România decât în țara de
baștină. Personaj emblematic al Războiului de Reîntregire,
alături de generalul Alexandru Averescu, Regele Ferdinand I
ș.a., acesta a condus, cu întreruperi, cele două Misiuni militare
franceze în România între octombrie 1916 și mai 1919. Victoria
în război a Aliaților, la care a contribuit, bineînțeles, și detașamentul condus de Berthelot, i-a înveșnicit numele printre
români. De fapt, glorificarea a început mai devreme, încă în anul
ocupației, 1917, când generalul de divizie francez, „Berthelot
al nostru", vorba lui Ferdinand I, devenea cetățean de onoare
al României. După triumful din 1918, onorurile s-au înmulțit:
în 1922, un domeniu din județul Hunedoara devenea comuna
General Berthelot; în 1926, generalul era ales mebru de onoare
al Academiei Române. În 3 februarie 1931, Parlamentul român
organiza o „ședință solemnă pentru comemorarea Generalului
Berthelot”, decedat cu cinci zile mai înainte, la Paris. Cuvântările
deputaților îl sacralizau definitiv și, se părea, ireversibil pe militarul francez. România comunistă l-a uitat însă pe Berthelot, al
cărui nume putea fi găsit, între altele, doar în cărțile și articolele
specialiștilor. Tăcerea nu s-a așternut doar la București – lucru
explicabil, de altfel –, ci și la Paris. Au tulburat-o doar câteva
intervenții, timide și disparate, ale unor istorici și monografia
ceva mai răsunătoare a lui Michel Roussin din 1972, consacrată
Misiunii militare franceze.
Abia în 1987 vedeau lumina zilei amintirile și o parte din
corespondența generalului, grație unui cercetător de pe cealaltă
parte a Atlanticului, Glenn E. Torrey: General Henri Berthelot
and Romania. Mémoires et corréspondance, 1916-1919 (New
York, Columbia University Press). Volumul îngrijit de profesorul american a fost publicat pentru prima dată de Gheorghe I.
Florescu la Editura Cronica din Iași abia în 1997, în traducerea
Oltiței Cântec: General Henri Berthelot, Jurnal și corespondență. 1916-1919. Acum câteva luni, Junimea a reeditat cartea pe
care o prezentăm aici, fără modificări esențiale, dar cu o mică,
și totuși însemnată scăpare: editorul actual nu trimite nici la
prima ediție românească, cea de la Cronica, și nici la a doua,
realizată de Presa Universitară Clujeană în 2000.
Însemnările și scrisorile lui Henri Berthelot de pe frontul
românesc constituie un document prețios pentru istoricii care
se ocupă de Primul Război Mondial, dar ele pot fi citite nu
numai de specialiști. Generalul francez nu face un jurnal de
campanie în stilul cazon al militarilor de profesie. El descrie
destul de minuțios experiențele trăite printre români, de la

începutul plin de optimism al campaniei carpatine până la
dezamăgitoarea retragere a trupelor aliate în Moldova. Aceste
relatări nu sunt însă o cronică seacă a evenimentelor, ci un
prilej pentru autor de a-și descărca sufletul. Berthelot este
un personaj mult mai complex decât ne lasă să vedem istoria
oficială, și jurnalul său personal dovedește acest lucru. Om al
onoarei și al datoriei, generalul nu pune la îndoială ordinele
superiorilor, dar cu greu își ascunde decepția provocată de noul
său statut. Plecarea de pe linia occidentală a frontului și din
Marele Cartier General condus de Joffre este percepută ca un
exil. Armata română, pe care urmează să o reorganizeze și să
o instruiască, i se pare de la bun început nepregătită pentru
mari confruntări militare. Lucrurile se mai schimbă pe frontul
românesc, uneori spre bine, alteori spre rău, oamenii pe care
îi întâlnește sunt diferiți, unii sunt profesioniști și corecți, alții
nu prea, dar prejudecățile lui Berthelot rămân, în mare măsură,
neclintite. Dimpotrivă, unele par să se consolideze, reflectând,
din prima până în ultima zi, o deziluzie provocată nu atât de
ținta ironiilor și criticilor sale, care sunt, îndeobște, românii
și aliații ruși, cât de obligația de a-și sluji țara tocmai acolo
unde soarta războiului nu putea fi decisă, indiferent de cum
se redesena linia frontului: „Sunt nerăbdător să mă întorc în
Franța, unde aș fi putut avea în scurt răstimp comanda unei
armate (...)” (Scrisoare către Louise, 8 iunie 1917). Jurnalul și
epistolele lui Berthelot sunt, cu certitudine, o defulare, dar ar
fi o greșeală să credem că obiectul adevărat ale acesteia ar fi,
de pildă, Averescu, „un pericol pentru țară”, sau ofițerul român
în general, care „ține prea mult la bunăstarea lui și la prețioasa
lui existență”. Trebuie să recunoaștem și faptul că reticențele
francezului nu sunt întotdeauna determinate de prejudecățile
sale, ci și de atitudinea suspicioasă și deloc primitoare a unora
dintre gazde. Nu de puține ori, generalul se mai împacă cu
nedreptul său destin și atunci observăm cum victimele de
ieri ale ironiilor devin obiectele unei cvasiadmirații: „Și totuși,
soldatul român e bun, pentru că e necioplit, modest, rezistent,
obișnuit să se supună”. Totul însă, în limitele unei lucidități
supărate pe care nu o poate învinge nici compasiunea, nici
mila pentru năpăstuiții frați balcanici.
Cartea trebuie citită pentru că arată o altă față a istoriei
și ne descrie dintr-un unghi din care arareori am fost priviți.
Cât de drept sau nedrept este acest unghi, numai o lectură
nepărtinitoare o poate decide.

Adrian CIUBOTARU

NOI APARIȚII | EDITURA CARTIER | NOI APARIȚII
ANDREI ȚURCANU
ROST
111 POEME
ALESE DE NINA CORCINSCHI
CARTIER „POPULAR”

„Acest discurs liric excepțional ca
profunzime și sensibilitate, turnat în
versuri sculptate, de o prozodie simfonică,
gravă, de partitură de Brahms, consacră
un poet în toată puterea cuvântului, unul
din cei mai tulburători poeți pe care-i are
astăzi literatura română.”

Nina CORCINSCHI

CĂLIN HENTEA
MEREU NEROSTITA ISTORIE A LUPTELOR ROMÂNILOR
DIN ANTICHITATE PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE

„Specialist în operațiuni psihologice, Călin Hentea, colonel (r) al Armatei Române,
este, pentru cei care îl cunosc, iremediabil cotropit în psihicul său de istorie. Mai
bine zis, de imaginea istoriei în psihicul nostru național. Pentru că între istorie și
imaginea ei în ceea ce se cheamă memoria colectivă este o mare diferență. Ceea ce
face Călin Hentea în impresionantul său volum nu este altceva decât o necesară
despărțire între imaginea comună facilă și înșelătoare și realitatea care nu este
niciodată prea comodă. Pentru cine a studiat propaganda și efectele ei, așa cum
a făcut-o Călin Hentea, istoria nu este o narațiune asupra trecutului, ci un efort
continuu în a înțelege cine profită și cum prin manipularea istoriei.”

Ion M. IONIȚĂ
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VOX CLAMANTIS

VLAD POHILĂ.
LA ANIVERSARĂ
© UMAR TIMOL

U

rmărind deunăzi mediile on-line,
am aflat că Vad Pohilă, scriitor
și lingvist cunoscut, a împlinit o
anumită vârstă. Nu era o cifră rotundă
care să te oblige la o reacție formală, așa
cum se procedează, bunăoară, pe rețelele de socializare, și nici relațiile noastre
nu sunt apropiate ca să se recurgă la un
exercițiu de afectivitate pripit. Și poate
că știrea nu ar fi avut nicio percutanță,
dacă pe facebook nu ar fi devenit activă
o altă persoană: Mihai Dimitriu, deputat
în primul parlament din partea forțelor
democrate, care a jucat, în cazul de față,
un rol de catalizator. Ex-deputatul a hotărât să iasă din anonimat și să se pronunțe pe marginea sistemului electoral
mixt – sistem discutabil, receptat diferit
în tabăra guvernării și în cea a opoziției.
Astfel, Mihai Dimitriu, un mare adept
al democrației populare (termenii sunt
pleonastici doar în sensul originar al cuvântului democrație), sugerează liderilor
de partid să candideze în circumscripțiile uninominale pentru a proba/dovedi în
felul acesta gradul de susținere de către
popor a fiecărui candidat în parte. Pe
de altă parte, Mihai Dimitriu reiterează,
în aceeași postare, că personalități ca
Vladimir Beșleagă sau Valentin Mândâcanu nu ar fi devenit niciodată deputați
într-un sistem proporțional.
Aceste două știri, puse alături, m-au
făcut să-mi amintesc de unele lucruri în
care am fost implicați tustrei cu mulți
ani în urmă. M-am gândit că ar fi oportun de rememorat, în semn de omagiu
adus sărbătoritului, un episod din viața
noastră. Un episod pe cât de anecdotic,
pe atât de caracteristic pentru atmosfera acelor ani.
Era iarna dintre anii 1978-1979. În
calitate de studenți la facultatea de litere a USM, eu și Mihai Dimitriu, ne-am
înscris la cursurile de pregătire a ghizilor pentru Olimpiada de la Moscova, ce
urma să se desfășoare în vara lui 1980.
Am mers în ziua anunțată la Centrul
de tineret „Iuri Gagarin”, unde urma să
asistăm la cursurile organizate de reprezentanți de la Inturist, instituția de stat
care se ocupa de turismul internațional.
Ne-am adunat la prima ședință într-o
sală prost încălzită. Eram, bineînțeles,
mai mulți, inclusiv două colege de
grupă: regretata Dorina Surugiu, angajată ulterior, după absolvire, la Institutul
de Filologie al AȘM, și Ludmila Balan,
născută Vasiliev, fiica scriitorului Boris
Vasiliev, fost deportat care a scris în
zilele noastre o carte despre Gulag. În

de GRIGORE CHIPER

sală a intrat un bărbat înalt, tânăr, doar
cu câțiva ani mai în vârstă decât noi.
Purta un pardesiu negru și lung, aruncat pe umeri. Era Vlad Pohilă. Prin acest
mod al lui neordinar de a se înfățișa la
ore, omul ne-a cucerit. De acum încolo,
el avea să mi-l amintească pe eroul jucat
de Alexandr Dvorjețki în filmul Fuga, cel
care apărea în toate scenele îmbrăcat în
manta. Vlad Pohilă avea și alte trăsături care îl distingeau net: vorbea încă
pe atunci o română de calitate, diferită
chiar și de limba pe care o vorbeam
noi, filologii locali. Cunoștea excelent și
domeniul profesional al turismului.
Echipa noastră, pregătită de Vlad
Pohilă, trebuia să deservească grupurile
sosite din România cu ocazia unui eveniment de anvergură, cum era Olimpiada. Se știe că autoritățile sovietice nu
apelau la serviciile moldovenilor în relațiile cu România: existau, în acest scop,
facultăți specializate de limba română
la Moscova și la Leningrad. Acum însă
era o situație deosebită. În afară de cei
câțiva ghizi ai Inturistului din Chișinău,
venise vremea și pentru unii studenți să
schimbe limba „moldovenească” pe cea
română.
În vara anului 1979, urma să facem
o practică turistică, în special prin
orașe din Ucraina și Federația Rusă, cu
grupuri de cetățeni români. Vlad Pohilă
ne iniția în domeniul terminologiei pe
care o stăpânea cu dexteritate și pe care
trebuia să o utilizăm și noi atunci când
aveam să vizităm, împreună cu oaspeții,
muzeele și alte obiective. Nu era obligația noastră directă să însușim informații
despre obiectivele turistice de pe trasee,
ci doar să traducem adecvat din rusă în
română. În calitate de ghizi, noi trebuia
să preluăm grupul, să ne îngrijim de
cazare, masă, să intrăm în legătură cu
ghizii locali, ale căror expuneri urma să
le traducem.
Trebuie spus că, în perioada cursurilor, ne-am împrietenit cu Vlad Pohilă, discutând formalități, dar mai ales
lucruri informale, unele de-a dreptul
periculoase pentru situația noastră de
studenți și chiar de cetățeni, ținând
cont de specificul regimului comunist.
În acea vară, când ne-am desfășurat
practica, am apelat nu o singură dată
la el, solicitându-i ajutorul în chestiuni
necunoscute unor novici.
Așadar, am vizitat mai multe centre din Ucraina și Rusia. Ultima, mai
îndepărtată de noi, nu era o necunoscută pentru mine, cu atât mai puțin

pentru Mihai Dimitriu, care a făcut un
an de facultate tocmai în orașul Gorki
(actualmente Nijni Novgorod). Acolo,
în vara lui 1978 am mers cu el și cu alți
colegi, printre care și Nae-Simion Pleșca,
actualmente parlamentar, în cadrul
unui detașament studențesc desantat la
uzina GAZ. Iar Ucraina era cunoscută de
noi pentru librăriile „Drujba” din marele
orașe (Kiev, Odesa etc.), unde procuram
cărți românești.
Am deprins ușor și cu plăcere profesia de ghid. Am învățat cum se traduce,
cum se procedează în cazul în care nu
înțelegi sau nu știi cum se tălmăcește un termen mai dificil. În final, am
căpătat și eu un ușor accent muntenesc,
remarcat de cei cu care conversam.
Am acumulat multă experiență. Poate
prea multă, cum se va vedea imediat.
Am discutat pentru prima dată cu mai
mulți români care mi-au povestit despre
realitățile din România socialistă. Unele
detalii mi s-au revelat abia după ce am
trăit eu însumi șocuri existențiale ca
cetățean al URSS. Este cert că am cunoscut atunci o altă Românie (prima era
cea din cărțile căutate cu atâta râvnă și
citite cu nesaț). Turiștii de dincolo de
Prut îmi mărturiseau că, la plecarea în
excursie, li s-a spus că în URSS există
oameni care știu românește. Totodată,

li s-a interzis să ia vreo adresă a cuiva,
deși unii recunoșteau că nu aveau de
gând să se supună și că aveau să ascundă adresele în pantofi.
Așteptam iarna următoare, când trebuia să înceapă a doua etapă, și ultima,
de pregătire a ghizilor pentru Olimpiada
de la Moscova. Doar că la această etapă
nu ne-am regăsit pe listă: nici eu, nici
Mihai. Ne-am întâlnit și cu Vlad, care se
arăta nedumerit. Ne cam dădeam seama
cine nu ne-a admis la Olimpiadă. Vlad
ne tot întreba ce am făcut între timp
de ne-au exclus tocmai pe noi. A fost
un prim test susținut în fața temutelor
organe sovietice, pe care l-am picat.
Vigilența statului sovietic era foarte
mare chiar și în privința unor bieți studenți. În locul nostru a mers altcineva.
Atât. Nu știu dacă se mai poate afla adevărul: cine anume a decis suspendarea
noastră și cine ne-a dat o „caracteristică
negativă”. Nu cred că Vlad Pohilă s-a
simțit confortabil, mai ales că eram, cu
toții, cam dezlegați la gură. Ceea ce s-a
întâmplat cu noi, cu mine și cu Mihai
Dimitriu, dar și cu Vlad Pohilă, în plin
totalitarism, arată cum puteau apărea,
din nimic, situații jenante, machiavelice,
din care oamenii ieșeau șifonați și demoralizați pentru mulți ani înainte sau
pentru tot restul vieții.

FOTOGRAME | NICOLAE RĂILEANU

Teo Chiriac și Vlad Pohilă la Adunarea Generală a Scriitorilor din 2010
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de la Ćojluk, acolo undeva pe dealurile golașe
lâncezește moartea mea, care mă așteaptă.
Îmi vine să fug, dar mi-e rușine. Moartea este
atotprezentă și nu ține parte nimănui, naționalitatea nu o deranjează și nu este politic corectă. În
urma ei rămâne sânge închegat, duhoare de cadavre și
frică. Aceștia sunt supușii ei, muncitori neînsuflețiți care
toarnă plumb în măduva oaselor de ți se taie răsuflarea,
îți transformă picioarele în arbori cu rădăcini crescute
până în centrul pământului încât nu poți fugi nicăieri ca
într-un coșmar. Hangarul este un spațiu interzis și eu îl
ocolesc într-un arc de cerc cât mai larg.
În emisiunea concurs Numere și litere publicul aplauda
cu atâta frenezie încât îmi venea să mă scufund în tubul
catodic al televizorului, să smulg roata norocului și s-o
folosesc ca pe o cârmă, ca pe o mitralieră, ca pe o steluță
„shuriken” 7 care să le reteze capetele tuturor, la rând. Sub
ușa hangarului, sângele sclipea ca siropul de fructe de pe
tort. Aerul celor care-și dăduseră duhul se transforma în
norișori de aburi, eu mi-am aprins o țigară, m-am recules
puțin inspirând aerul tăios de munte. De pe dealul Gomila
urlau câinii sălbatici, iar deasupra localității Ćojluk plutea
o semilună tuberculoasă. Eram plin de viață și mulțumirea ce-o resimțeam datorită acestui sentiment nu putea fi
tulburată de nicio oroare.
Într-un sat majoritar sârbesc, în timpul unei ofensive
desfășurate pe scară largă, am dat de o femeie care a rămas
singură în casa ei pentru că nu a vrut să fugă împreună
cu ceilalți consăteni. Intrarea în satul liniștit, cu oameni
gospodari, era incendiată cu mare grijă, pentru că aici
erau și case de musulmani. Modul în care fusese pus focul
spune multe despre meticulozitatea igieniștilor locali cu
misiunea de epurare a „poporului ceresc”8. Nu era vreme
să mă gândesc la soarta proprietarilor acestora.
Femeia era de vârstă mijlocie, corpolentă, plesnind de
sănătate, cu obraji rumeni ca două mere sub basmaua legată. Ședea la masă în curtea ei ca și când nu se întâmpla
nimic. Sentimentul de groază o anesteziase de tot. Am dat
întâmplător peste ea pentru că misiunea de cucerire a satului
se desfășura din mai multe direcții, creându-se o situație
firească de îmbulzeală și confuzie atunci când participă la
atac mai multe unități din câteva detașamente de luptă.
Am auzit-o cum se adresa unor soldați care se învârteau
pe acolo: „Sunteți sârbi de-ai mei? Sigur că sunteți, sigur
că da, numai că nu vreți s-o recunoașteți, sârbii mei…”
Nu știu precis dacă am auzit rafala de mitralieră când
încă mă aflam ori în câmpul ei vizual ori eram deja în
spatele grajdului, grăbindu-mă să execut ordinul de ieșire
la cota respectivă. Nu-mi amintesc, poate am și văzut-o
împușcată cum se agăța cu mare efort de mușama trăgând
după ea serviciul de cafea de pe tava de alpaca și masa pe
iarba de un verde intens udă de roua dimineții, dar mintea
mea a refuzat ulterior să rețină această imagine a crimei.
Era vorba de câteva secunde, răstimp în care gândești
cu o viteză de o sută de kilometri la oră și tot ceea ce se
întâmplă în afara obiectivului tău fix este ca într-un fel de
ceață, de coșmar diurn.

După rafala de mitralieră ne-am continuat drumul spre
culmea dealului peste care se lăsa întunericul de septembrie.
În timp ce treceam pe lângă biserica ortodoxă, s-au auzit
focuri de armă și explozia lansatorului „Zolja”9. Ne-a ieșit
în cale comandantul unei unități de diversiune care ne-a
spus să ne adăpostim de proiectilele cetnicilor, deși era
evident că ei erau aceia care încercau să distrugă biserica
cu lansatoarele de rachetă. Când am ajuns, în cele din urmă,
pe culme fără riscul de a fi surprinși într-o ambuscadă, neam împrăștiat pe toată lungimea curmăturii, întărindu-ne
bine pozițiile. Nu ne ataca nimeni, deoarece unitățile lor
suferiseră pierderi serioase. Am rămas acolo vreo zece zile.
Casele aveau curent electric și noi ne uitam la programele
teliviziunii croate de parcă eram hipnotizați. În ceea ce
privește muniția, armamentul, mâncarea și țigările, acestea
erau din plin: zilele de aur ale războiului, ultimele zile
de altfel. Ne-am retras fără luptă pe un întuneric beznă,
conform ordinului primit de la comandamentul suprem. Îmi
amintesc de parola transmisă pe telefonul meu motorola:
„801 – retragere urgentă”. Satul a dispărut în întuneric în
urma noastră. În sat și în împrejurimi se pârguiseră gogoșarii suculenți crescuți în pământul nisipos, dar roditor.
Culoarea lor îmi amintea incontestabil de obrajii țărăncii
cu câteva secunde înainte de a fi împușcată.

FIRUL CU PLUMB

Note:
1. Republica Knin sau Republica Kninska Krajina a fost
precedentul Republicii Srpska Krajina, numită așa după orașul
Knin care avea o majoritate etnică sârbă și care a rămas, până în
1995, capitala acestei republici separatiste. (n. trad.)
2. Fikret Abdić (1939), economist și om politic bosniac care a
condus în perioada 1993-1995 două „republici” autonome în vestul
Bosniei și care a fost sprijinit atât de patea croată, cât și de cea
sârbă. În 2002 a fost condamnat de către autoritățile croate la 15
ani de închisoare pentru crime de război. A fost eliberat în 2012.
3. Lagăre de concentrare înființate de către forțele militare
sârbe în apropierea orașului bosniac Prijedor în care au fost
închiși și uciși civili de origine bosniacă și croată, mai ales în
cursul anului 1992.
4. Cetnici
5. Cazacii care locuiau în regiunea Zaporoje din centrul Ucrainei
au reprezentat în sec. XVI-XVII o forță militară și politică în
regiune (n. trad.)
6. Postul național de televiziune și radio croat (n. trad.).
7. Armă tradițională japoneză folosită de luptătorii Ninja (n.
trad.).
8. Aluzie la jertfa sârbilor în bătălia de la Câmpia Mierlei (1389)
de a opta pentru împărăția cerească nemuritoare în defavoarea
celei terestre trecătoare. (n. trad.)
9. Lansator de rachete Zolja folosit frecvent în războiul din
Balcani. (n. trad.)

* Fragment din romanul „Cartea despre râul Una”, în curs
de apariție la Editura Cartier.

Traducere de Octavia NEDELCU

VASILE
LEVIȚCHI
(1921-1997)

MĂCEȘUL
Zgribuliți în ceață și zloată,
Oare ce visează mărăcinii tăi deși?
Când pari ocolită de lumea toată,
Cu tristețea ta însângerată,
Tufă darnică de măceș?
Singurătatea, vântul și spinii
Te-nverșunează să rodești însutit?
Pe nedrept, din împărăția grădinii
Cine te-a izgonit?
Stacojia ta roadă s-a copt arzând
În focul atâtor încinse amiezi,
Ai căutat și tu sucuri adânc în pământ
Asemenea merilor din livezi.
Tufă dârză, în sălbaticul tău pripor,
Credeai că și viața ta-i poezie:
Fructe multe și roșii, de leac... Și-acum mor
Negustate, uitate... Cine le știe?

LEO BUTNARU
A FI SAU A NU FI? – ACESTA
E RĂSPUNSUL
(ALTE INTERVIURI DIN
SECOLELE XX-XXI)
IAȘI, EDITURA JUNIMEA,
2018

LEO BUTNARU
РАДIУС DIÏ
(RAZA DE ACȚIUNE)
POEME ÎN LIMBA
UCRAINEANĂ
KIEV, EDITURA LITGOST,
2018

LUMINITZA C. TIGIRLAS
(LUMINIȚA ȚÂGÂRLAȘ)
NOYER AU RÊVE
POEME ÎN LIMBA FRANCEZĂ
PREFAȚĂ
DE XAVIER BORDES
PARIS, ÉD. DU CYGNE, 2018

Atât de-ncărcate și – fără rost!
Nimeni nu vine să-ți ceară
Prinosul rodirii... Zadarnică-a fost
Strădania ta de o vară!
Rămâi cu nădejdea în anul ce vine
Că-ai să ajungi printre pomii aleși...
Până atunci dau brumele peste tine,
Tufă darnică de măceș!
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eși știam că fachirul îmi poate manipula în timpul hipnozei principiile
mele de etică, nu mă temeam de
nimic, ba chiar mi-am indus în minte cele
mai negre și mai cumplite amintiri. Ceea
ce există în fiecare dintre noi, dar sunt
puțini dispuși să-și recunoască nelegiuirile. Mă aflu în propriul meu labirint și
nu mi-e teamă. Am însă puterea să-mi
fie rușine în numele celorlalți. Rușinea
este ca un cap uriaș de taur însângerat,
un Minotaur pe cap de locuitor de care
trebuie să scapi cu orice preț.
Între degete și sub unghii mi s-a infiltrat sânge aproape închegat de pe părul
zbârlit. Ating ochiul însângerat, limba
vâscoasă, strânsă între dinți. Cadavrul
vecinului, în haine civile pe care nimeni
n-a vrut să-l vadă atunci când l-au ridicat
din apartamentul de alături și să-l ducă
la groapa de gunoi a orașului. Focul de
armă prelungit al pistolului TT a înnegrit
cerul de ciori și de câte un corb greoi.
Am auzit cum uniforma de camuflaj îi
spune celeilalte: „A primit ce-a căutat.
Acum e liber. Poate să meargă unde vrea.”
Râdeau împreună călcând pe gunoaie.
Uniforma și-a pus pistolul în teaca din
piele de la centură. A scos din buzunarul de la piept un pieptene cu dinți din
os de balenă și și-a aranjat freza. Am
devenit superstițios și mi s-a făcut frică
de păsări. Mi s-a zbârlit pielea pe spate.
Așa că mi-am băgat repede cărțile în
rucsac, am blestemat dragostea pentru
literatură care m-a împins să scormonesc prin groapa de gunoi a orașului și
am intrat în desișul pădurii, urmând o
potecă sigură, dar năpădită de ferigi cu
miros înșelător.
Există o singură cale de a ieși din
acest labirint. Cu ajutorul amintirilor
destăinuite. Cei care au curaj vor transforma amintirea în destăinuire, iar celor
care au făcut legământul tăcerii, amintirile grozăviilor trăite își vor găsi o nouă
ascunzătoare, la doi metri sub pământ.
Un astfel de om este Gargano, cel care-și
duce secretul în momânt.
Ce departe eram de crimele care se
petreceau sub ochii noștri. Uneori se
auzea cum că soldații din batalionul
„Cavaleri” ar fi decapitat prizonierii de
război sârbi de pe câmpul de luptă. Unii
găseau în asta motive de admirație față
de iscusința militară a acelor luptători și
față de curajul lor de a căsăpi pe cineva
luându-i capul, îngroșând în felul acesta
numărul fictiv al soldaților morți din

tabăra inamică. Aceștia trăiau realitatea
războiului în cele mai îndepărtate cotloane
din spatele frontului ca pe un joc video
„Counter Strike”. Altora, în capetele lor
încă înfipte pe umeri, aceste imagini
ale decapitărilor le provocau durere în
stomac și în piept. Se vorbea rar despre
acest fel de întâmplări pe care nimeni
nu le numea, la vremea aceea, „crime
de război”. Lupta pentru supraviețuire
putea să justifice orice fel de acțiune și
eveniment, mai ales când te aflai într-o
enclavă, într-un lagăr de concentrare de
tip deschis împotriva căruia luptau trei
armate inamice: sârbii bosniaci, sârbii din
Knin1 și autonimiștii lui Abdić2. Nu era
timp atunci de umanism și de renaștere,
așa gândeam la vremea aceea, dar numi aduc aminte ca cineva să fi pomenit
vreodată de sintagma „crime de război”
pe care o voi auzi pentru prima dată la
CNN când se va vorbi despre Omarska
și Keraterm3 și, ulterior, în relatările care
circulau pe ascuns după căderea orașului
Srebrenica. Serviciul nostru de Informații
și Etică nu ne comunicase întregul adevăr
despre Srebrenica. Moraliștii ne citeau,
de regulă, cele mai noi știri cenzurate
de pe frontul din Bosnia de Est. În acele
rapoarte se menționa un număr oarecare de soldați uciși, dar nimic despre
cei opt mii de oameni luați prizonieri
și omorâți. De asemenea, era menționat
în mod explicit numărul de tancuri, de
vehicule, armament de infanterie ușoară
și muniție capturate de către luptătorii
noștri din Srebrenica și Žepče în timpul
străpungerii frontului spre teritoriile
libere din zona Tuzla, ceea ce părea a fi
o slabă consolare. Căderea Srebrenicei ni
se prezenta mai degrabă ca o înfrângere
militară usturătoare, dar mai puțin, ori
chiar deloc ca o crimă de război, deși o
anumită doză de amărăciune se putea
resimți în cuvinte și printre rânduri.
Adevărul întreg îl voi afla doar la sfârșitul războiului, când secretele militare
nu-și mai aveau rostul, însă nici măcar
atunci n-am fost în stare să înțeleg nici
pe departe dimensiunea tragediei de la
Srebrenica care va fi declarată ulterior,
în urma sentinței pronunțate de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta
Iugoslavie de la Haga, drept genocid.
Eram preocupat de propria-mi viață,
aveam privirea mărginită, nu puteam
să văd fresca în totalitatea ei, ci doar
părți din ea.
Am auzit astfel relatări despre cum
erau torturați autonomiștii, declarați ori

doar suspectați, și câte un sârb din Cazin
(din cei doi-trei câți erau în oraș) acuzați de
spionaj, în acele vremuri când situația de
pe front dinspre Regiunea Autonomă era
dificilă, aproape de dezastru. De tortură
se ocupau, potrivit zvonurilor, criminali
locali ori importați, aflați în slujba poliției civile. Se vorbea despre tortura cu
șocuri electrice conectate pe testiculele
prizonierului ori îngurgitarea forțată cu
sare ca apoi, sub amenințarea cu moartea,
să-l oblige să bea litri și litri de apă. Nici
aceste relatări nu ne consternau prea mult
pentru că pe autonomiști (mai ales pe
ei) și pe cetnici4 îi consideram dușmani
organici, iar față de aceștia nu trebuia
să avem milă în lupta corp la corp, ori
poate că fuseserăm și noi pur și simplu pe
cele mai cumplite câmpuri de luptă unde
toate gândurile erau subordonate unei
singure autosugestii: să rămân în viață,
să rămân în viață, să rămân în viață…
Se vorbea, de asemenea, despre prizonierii sârbi de pe frontul nostru din
Ćojluk, bătuți cu lopețile ori cu cablurile
de oțel de pe stâlpii de curent căzuți
până când își găseau sfârșitul. Această
imagine care mi s-a întipărit înăuntrul
meu, mi-o puteam închipui pentru că
nu puteam înțelege cum putea cineva
să sfârtece un prizonier care era neînarmat și fără putere undeva în spatele
frontului, într-un beci oarecare, lipsit de
toate atributele unui dușman nenorocit.
Pentru polițiștii militari tortura era în fișa
postului lor, îi schingiuiau pe cetnici ca
să nu fie nevoiți să meargă ei înșiși pe
linia frontului. Unii dintre torționari erau
acolo pentru a se răzbuna de pierderea
fratelui, a fiicei ori a fiului. Eu n-am
cunoscut astfel de oameni.
Ba mint, am cunoscut un om mai în
vârstă care făcea asta. În fiecare prizonier pe care îl lovea își vedea fiul ucis,
cu fiecare lovitură își pierdea forțele,
se împuțina grăbindu-se la întâlnirea
cu fiul lui. Puterea bătrânului era supraomenească, nu știa cum să-și ucidă
altfel durerea. Pentru el, moartea era
singurul leac. În ritm galopant ceva îl
rodea pe dinăuntru și în pragul morții,
din uriașul care fusese se împuținase
ca un elev anemic. Prizonierii pe care
i-a schingiuit sunt, de asemenea, morți.
Cercul vieții lor s-a închis. Pe câmpiile
elizee din Krajina stau cu toții împreună
în cerc cu picioarele încrucișate ca arabii,
ca niște cazaci din Krajina care fumează
tutun autohton și privesc în jos, în cer.
Zaporojenii 5 a căror unică religie este

carnea și sângele. Și țuica e aici, nu se
poate fără ea. Când încep să râdă, cerul
nostru e însorit și plouă.
În timpul șederii mele în efectivul
militar, un camarad de arme mi-a arătat
hangarul unde erau torturați și uciși
prizonierii sârbi din Ćojluk, îngropați
apoi în apropiere, de unde mai târziu
erau deshumați și transportați pentru a
face schimb de soldați, adică de cadavre.
Nu-mi amintesc ca pe câmpurile noastre
de luptă să se fi făcut vreodată schimb
de prizonieri în viață.
Am dormit câteva nopți în apropierea
hangarului de tortură și omor. Am avut
norocul să putem prinde postul HRT 6,
întrucât ne aflam la poalele muntelui pe
care era instalat un releu de televiziune.
Seara ne uitam la emisiunea concurs Numere și litere și la Oliver Mlakar cum își
flutura brațele teatral în timp ce dinspre
publicul tăcut răsunau aplauzele. De
fiecare dată când concurentul învârtea
roata norocului, unul dintre soldații care
se afla în patul de deasupra rostea răspicat: ”Roata norocului se-nvârtește, unul
bagă, altul o belește.” Și apoi începea să
fluiere ceva nedeslușit, o melodie pe care
tocmai o născocise, ceea ce nu-l tulbura
deloc pe Oliver Mlakar, brațele lui energice în costumul elegant, publicul tăcut
de vârstă mijlocie și roata norocului care
se învârtea în fiecare zi de joi, aducând
fericire unor oameni anonimi de vârstă
mijlocie din regiunile croate. Calmul acela
ce radia de pe chipurile oamenilor din
public era șocant. Vedeam doar mulțumirea bovină datorată rației de hrană
rumegate, imbecilitatea la graniță cu
genialitatea.
Înainte de război aici se creșteau și
se îngrășau taurinele. Îmi era greață de
acest loc unde sângele nu putea fi spălat nici cu apă și nici cu trecerea anilor.
Mă gândeam și la oamenii care, potrivit “fișei postului“, torturau și executau,
dar această senzație dura puțin timp,
deoarece greața începea să semene cu
nebunia, iar cea mai bună soluție era
să ți-o scoți din minte.
În hangarul pentru tortură n-am pus
piciorul niciodată, îl ocoleam inconștient,
alteori însă, semiconștient, acesta reprezenta pentru mine un spațiu contaminat
cu moartea dușmanilor mei și, teoretic
vorbind, acolo putea fi o părticică și din
moartea mea, un început
firav de care mă temeam.
La câteva sute de metri de
linia aeriană se află frontul
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